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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva kommunstrategiskt relevant forskning. Vi arbetar med att återföra 
nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan kom-
munföreträdare och forskare. Som en del av vår verksamhet genomför vi varje 
år en uppsatstävling, där studenter vid Linköpings universitet uppmuntras att 
delta, och det vinnande bidraget koras till ”Årets kommunuppsats”. Tävlingen 
har pågått i många år, och det finns en stor ämnesbredd i de bidrag som vun-
nit. Antalet uppsatser som har inkommit till CKS för bedömning har ökat över 
perioden med 15 uppsatser år 2000 till 24 uppsatser år 2010 och 38 uppsatser 
år 2018. 

Årets vinnare heter Stina Juhlin och Malin Tisell. De har tilldelats priset 
för sin uppsats Som komplement - men aldrig för att ersätta - En kvalitativ 
studie om socialsekreterares inställning till kommunikation med klienter 
via digitala verktyg. Detta är ett examensarbete på grundläggande nivå vid 
Socionomprogrammet vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. 
Uppsatsen undersöker socialsekreterares erfarenheter av och tankar om att 
kommunicera med klienter via digitala verktyg. Slutsatserna är – som titeln 
antyder – att digital kommunikation kan vara ett komplement men inte 
ersätta det fysiska mötet. CKS gratulerar pristagarna och hoppas att denna 
uppsats ska bidra till en fortsatt diskussion om den angelägna frågan om hur 
kommuner kan organisera socialsekreterarnas arbetet inom socialtjänsten. 

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare vid CKS
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Författarnas förord
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla som har hjälpt oss att genom-
föra denna studie. Framförallt vill vi rikta detta tack till de informanter som 
intresserat sig för vårt ämne, ett speciellt tack till er som valt att ställa upp och 
bidragit till ny kunskap. Vi vill även passa på att rikta ett varmt tack till vår 
handledare Magnus Wiberg som genomgående i arbetet givit oss feedback 
och konstruktiv kritik. Vi är tacksamma för dina värdefulla lästips, uppmun-
trande kommentarer och för att du ställde frågor som fick oss att tänka ett steg 
till. Tack också för att du orkat med att läsa våra i vissa fall obearbetade och 
svårlästa texter, dina synpunkter har varit till stor nytta och har bidragit till att 
vi kommit framåt i arbetet. Vi vill även tacka våra respektive familjer för att 
de har stått ut med vår frånvaro under denna intensiva period. Vi vill till sist 
lyfta att denna process har varit mycket givande, lärorik men stundtals jobbig. 
Vi är nu glada över att kunna presentera ett slutresultat som vi är stolta över.

Stina Juhlin och Malin Tisell

Norrköping i maj 2018
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Sammanfattning
Internet har blivit en stor del av människors vardag och för vissa till och med 
ett oersättligt medel för social samvaro. I och med denna digitala utveckling 
ställs det ökade krav på landets socialtjänster att vara en del av utvecklingen, 
då klienterna efterfrågar nya sätt att komma i kontakt med dem på. Vi har 
av denna anledning valt att, i en kvalitativ studie, undersöka vilka tankar och 
erfarenheter socialsekreterare som arbetar med utredande myndighetsutöv-
ning har av att kommunicera med klienter via digitala verktyg, för att på så 
sätt få en förståelse för deras syn på denna kommunikationsform. Då vi var 
ute efter gruppens inställning har vi använt fokusgrupper för insamling av 
data. Materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och ur 
ett professionsetiskt perspektiv. Det professionsetiska perspektivet kan hjälpa 
oss att belysa och bidra till förståelse för hur synen kan påverkas av olika 
etiska dilemman som kan uppstå i användandet av digitala verktyg. Studien 
belyser de digitala verktygens för- respektive nackdelar i kommunikation med 
klienter. Dessa för- och nackdelar presenteras utifrån hur socialsekreterarna 
tänker sig att klienterna upplever denna form av kommunikation, samt hur 
socialsekreterarna själva upplever det.

Likt tidigare forskning visar, lyfter vi i vårt resultat fram de fördelar som 
socialsekreterarna ser för klienterna med denna kommunikationsform, vilka 
handlar om att de digitala verktygen ökar deras delaktighet och tillgäng-
ligheten till socialtjänsten. Dock framhävs att de digitala verktygen riskerar 
att påverka socialsekreterarnas möjligheter att kunna genomföra analyser och 
göra bedömningar kring klienternas situation, vilket är grundläggande för 
deras arbete och de menar vidare att användandet av dessa verktyg riskerar 
att utmana den kunskap som professionen besitter. 

Resultatet i denna studie visar på att socialsekreterarnas syn på kommu-
nikation med klienter via digitala verktyg är att dessa kan fungera som ett 
komplement men de kan aldrig ersätta det fysiska mötet då det fysiska mötet 
är grundläggande för att klienterna ska få den hjälp de behöver, samt för att 
socialsekreterarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsstäl-
lande sätt.

Nyckelord: Socialtjänst, utredning, kommunikation, digitala verktyg, profes-
sionsetik, IKT
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Kapitel 1. Inledning
Med ett alltmer digitaliserat samhälle skapas förväntningar på att även 
samhällets myndigheter ska erbjuda fler tjänster digitalt (Regeringen 2017, 
s. 30). I mars 2016 enades regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) om en vision, där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta 
tillvara den digitala tekniken (Regeringen 2016). Denna vision innefattar även 
socialtjänsten, vilket vi ser kan leda till att socialtjänsten inom en snar framtid 
kommer få ökade krav på sig att implementera tekniken i verksamheten. 
Schembri (2008, s. 119), docent i medicin med hederstitel i socialt arbete New 
South Wales Universitet, skriver i en ledare i tidskriften Social Work och lyfter 
det faktum att implementeringen av digital teknik inom det sociala arbetet 
är viktigt. Han menar vidare att om inte det sociala arbetet följer med i den 
digitala utvecklingen finns annars en risk att det tappar sin relevans och posi-
tion i samhället. 

I och med teknikens utveckling har vårt sätt att kommunicera förändrats. 
Vi har gått från samtal på torget till statusuppdateringar på Facebook och 
internet är idag en viktig kommunikationskanal för en stor del av Sveriges 
befolkning, för vissa till och med ett oersättligt medel för social samvaro 
(Internetstiftelsen i Sverige 2017, s. 6). SKL menar i sin rapport Vägval för so-
cialtjänsten (2012, s. 15) att en av de utmaningar som socialtjänsten står inför, 
är att följa med i den digitala utvecklingen och där ingår att erbjuda olika sätt 
att kommunicera på för att kunna tillgodose allas olika behov. Detta kommer i 
förlängningen även ställa andra krav på professionen som därmed ställs inför 
utmaningar i hur de ser på mötet med klienten. I några av landets storstäder 
har socialtjänsten börjat erbjuda nya kommunikationsvägar och finns bland 
annat tillgänglig på internet i form av konsultation via chatt (Malmö Stad 
2018, Stockholms Stad 2018). Vi har även funnit exempel på socialkontor där 
man har valt att i vissa fall ersätta det personliga mötet med samtal via chattar 
och videosamtal. Främst med avsikt att minska arbetsbördan (Akademikern 
2016). 

Stefan Larsson, docent vid Lunds universitets internetinstitut och forskare 
vid tankesmedjan Fores tillsammans med Lupita Svensson, filosofie doktor 
och lektor i socialt arbete vid socialhögskolan Lunds universitet, argumenterar 
i debattartikeln Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling (Dagens 
Samhälle 2017) att vinster för klienternas del med att använda digital kom-
munikation skulle kunna vara att tröskeln för kommunikation sänks, vilket 
innebär att klienter med olika typer av behov ges möjlighet till andra sätt att 
kommunicera på än det traditionella ansikte-mot-ansikte-mötet på socialk-
ontoret. Detta skulle vara värdefullt för de klienter som inte mäktar med ett 
sådant möte. En annan aspekt skulle även kunna vara att det minskar det 
geografiska avståndet, vilket kan ha en positiv inverkan på de som bor långt 
ifrån ett socialkontor, då tillgängligheten därmed ökar. Klienter behöver inte 
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åka långa sträckor till ett socialkontor utan får möjlighet att genomföra möten 
via datorn. I en annan debattartikel framhåller Maria Larsson, biträdande 
socialminister 2006-2014, och Kristina Axén Olin, ordförande i nätverksor-
ganisationen Surfa Lugnt (Dagens Samhälle 2011) vikten av socialtjänstens 
närvaro på nätet då de lyfter att ungas vardag utspelas lika mycket där som i 
verkliga livet och problematik med bland annat mobbning, trakasserier och 
psykisk ohälsa är lika förekommande i den virtuella världen. Dock menar 
Larsson och Axén Olin att de upplever att socialtjänsten har svårigheter med 
närvaron på nätet, då de idag inte vet hur de ska förhålla sig till sekretess, per-
sonuppgiftslagen samt anmälningsplikten i kontakt med unga i dessa forum. 
Kristian Daneback (Göteborgs universitet, 2014) professor i socialt arbete, ser 
också denna problematik och lyfter internets relevans för det sociala arbetet 
som forskningsfält och menar att forskning kring socialt arbete, internet och 
ny media blir allt mer viktigt. Han ställer sig med anledning av detta vidare 
frågan huruvida denna förväntade förändring i socialtjänstens arbetssätt kan 
komma att påverka professionen, då detta är ett outforskat ämne. 

Användandet av digitala verktyg för kommunikation skulle kunna utmana 
professionen, då det finns en tanke om det sociala arbetet som en bemötandets 
praktik, en ansikte-mot-ansikte-praktik där kommunikationen står i fokus. 
SKL (2012, s. 13) lyfter även detta som en utmaning och menar att det finns 
en risk med att den tekniska utvecklingen skulle kunna utmana det fysiska 
mötets betydelse. Wiberg och Osvaldsson (2018) lyfter även denna aspekt 
och pekar på riskerna som skulle kunna ske när tillgång till fysisk och visuell 
kontakt saknas. Risken blir att klienterna kan välja att utelämna viss informa-
tion som lättare kan uppmärksammas i ett fysiskt möte. De professionella blir 
beroende av klientens egen berättelse för att utföra sitt arbete, vilket kan leda 
till att klienten inte får rätt hjälp. 

Vi har reflekterat kring de ökade krav som kan komma att ställas på social-
tjänsten att följa med i den digitala utvecklingen, vilket vi tänker även kommer 
ställa krav på de yrkesverksamma, att implementera användandet av digitala 
verktyg i det dagliga arbetet. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 
på socialtjänstkontor i två olika kommuner uppmärksammade vi bland annat 
Skype-salar som stod oanvända och handläggare som satt hela dagar i bil för 
att hålla ett enda uppföljningsmöte. Vi undrar därför, om verktygen finns där, 
varför används de inte? Likt Daneback ser även vi vikten av att nya digitala 
tjänster inom det sociala arbetet behöver studeras innan de används då risken 
annars blir att de implementeras oreflekterat, vilket kan få konsekvenser för 
praktiken. Med denna utgångspunkt och med tanken på kommunikation som 
grund i det sociala arbetet vill vi därför studera hur socialsekreterare ställer 
sig till utvecklingen av den nya digitaliserade socialtjänsten med specifikt 
fokus på kommunikation.



13

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares tankar och erfar-
enheter av att kommunicera med klienter via digitala verktyg. Genom detta 
vill vi skapa en fördjupad förståelse för de socialsekreterare som ingår i denna 
studie gällande deras syn på denna kommunikationsform.

• Hur ser socialsekreterarna på att kommunicera med klienter via digitala 
verktyg ur ett klientperspektiv?

• Hur ser socialsekreterarna på att kommunicera med klienter via digitala 
verktyg ur ett professionsperspektiv? 

• Hur ser socialsekreterarna på möjligheterna att kommunicera via  
digitala verktyg i praktiken? 

1.2 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss till att behandla den utredande myndighetsutöv-
ningen då detta är den del av det sociala arbetet där kommunikationen är 
väsentlig för en fungerande utredningsprocess. För ytterligare avgränsningar 
se metodkapitlet.

1.3 Bakgrund
Detta avsnitt avser klarlägga studiens sammanhang och på så sätt ge en 
bild av den kontext som socialsekreterarna befinner sig i. Vi börjar med att 
beskriva socialtjänstens uppdrag samt socialsekreterarnas arbetsbeskrivning. 
Kommunikationens relevans för det sociala arbetet lyfts även som en del i 
att beskriva varför vi valt att rikta in oss på detta i vårt syfte. Avslutningsvis 
redogör vi för den juridiska kontext som har betydelse för användandet av 
digitala verktyg inom socialtjänsten.

1.3.1 Socialtjänsten och socialsekreterare
Socialtjänsten är namnet på den kommunala förvaltning som lyder under 
den nämnd som ansvarar för det praktiska och politiska arbetet i varje kom-
mun och finns reglerat i Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Detta innebär att 
socialtjänsten är uppbyggd på olika sätt i olika kommuner men gemensamt 
för alla är att socialtjänsten arbetar enligt SoL. Socialtjänsten har som up-
pgift att bistå med äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till 
personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Varje 
kommun ansvarar för att denna service finns och att de som bor i kommunen 
får den hjälp och det stöd som behövs. I socialtjänstlagen står att kommunen 
har skyldigheter att hjälpa sina invånare med olika bidrag och stöd. Social-
sekreterare är yrkestiteln på de personer som arbetar inom den kommunalt 
bedrivna socialtjänsten. Behörighetskravet är socionomexamen eller likvärdig 
utbildning. En socialsekreterare kan arbeta inom alla de olika områdena som 
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finns på socialtjänsten. Den främsta uppgiften för en socialsekreterare är att 
utreda rätten till och bevilja bistånd. Socialsekreteraren arbetar övervägande 
med människor som befinner sig i en utsatt situation, där socialtjänsten har 
som roll att bistå med stöd och bistånd. Detta arbete innefattar en stor del 
kommunikation med klienter.

1.3.2 Kommunikation i det sociala arbetet
Det sociala arbetet handlar nästan uteslutande om att möta och bemöta män-
niskor i olika situationer och med olika behov.  Kommunikationen mellan 
klient och professionell brukar beskrivas annorlunda än den form som sker 
till vardags, då den har ett specifikt syfte. Från klientens håll ska kommu-
nikationen leda till att den professionelle ska kunna förstå dennes situation. 
Vad det gäller den professionelle fungerar denne som en expert inom området 
vilket gör att det måste finnas en känslighet inför det som denne vill kommu-
nicera, detta för att klienten ska kunna ta emot och respondera på det som den 
professionelle förmedlar (Eide & Eide 2006, ss. 15-16). Man brukar tala om att 
kommunikationen både är verbal och icke verbal. Icke verbal kommunikation 
handlar om att förstärka det man vill kommunicera med exempelvis gester 
och tonläge (Dickerson 2012, s. 392).

Inför genomförandet av denna studie har vi utgått ifrån att kommunika-
tion är centralt i det sociala arbetet. Att kunna kommunicera med klienter 
på ett adekvat sätt är grundläggande för att den professionelle ska kunna 
genomföra sitt arbete. För den utredande socialsekreteraren är det genom 
kommunikationen med klienter som de kan få det material som krävs för att 
kunna skriva utredningar och föreslå insatser.

1.3.3 Juridisk kontext
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, innehåller bestämmelser 
om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i of-
fentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Inom 
socialtjänsten råder tystnadsplikt gällande uppgifter som behandlar den 
enskildes personliga förhållande, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.

Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen 
eller genom att allmän handling lämnas ut eller att uppgifterna kommer till 
obehörig på annat sätt. Om en person bryter mot tystnadsplikten kan denne 
dömas till böter eller fängelse. I samarbetet mellan socialsekreterare och 
klient förekommer ofta att klienten ger sitt samtycke gällande utlämnande av 
dennes personliga uppgifter. Detta för att inblandade parter ska kunna bistå 
med insatser och delgivning av information till förmån för klienten. Ett sam-
tycke är en så kallad ansvarsfrihetsgrund. Detta innebär att en gärning, som 
i juridisk mening annars skulle ha varit straffbar, kan medföra ansvarsfrihet 
genom att parterna har agerat i samtycke.
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Personuppgiftslagen (1998:204), PUL, syftar till att skydda personer mot 
att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Detta 
innefattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning av 
personuppgifter. Lagen bygger i hög grad på att det ska finnas ett samtycke 
och information om hur personuppgifter behandlas till de registrerade. PUL 
är dock på väg att ersättas, hantering av personuppgifter kommer från och 
med 25 maj 2018 att istället regleras i lagen General data protection regula-
tion (GDPR) (Sveriges Riksdag 2017). Lagen kommer vara densamma för alla 
EU:s länder och har till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter 
och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Andra syften med 
att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att modernisera dataskydds-
direktivet och anpassa detta till det nya digitala samhället. 

1.4 Begreppsdefinitioner
Detta avsnitt avser redovisa studiens centrala begrepp i syfte att tydliggöra 
vilken mening vi har tilldelat begreppen, detta då begreppen kan ha fler in-
nebörder. Tydliggörandet av begreppen avser bidra till ökad förståelsen för vår 
studie samt förståelse för hur vi har tolkat vårt resultat.

1.4.1 Digitala verktyg
Digitala verktyg är ett samlingsnamn som beskriver olika tekniska hjälpme-
del. Vår uppsats handlar om kommunikation med klienter via digitala verktyg 
och vi har därför valt en definition av digitala verktyg som behandlar olika 
kommunikationsmedel. Handboken Internet som verktyg i det sociala arbetet 
(Löfvenius 2012, ss. 10-12) lyfter de vanligaste digitala verktygen som används 
i kommunikation med klienter inom det sociala arbete vilka vi har tagit fasta 
på. Av den anledningen har vi utgått ifrån att begreppet digitala verktyg i 
denna studie behandlar SMS, e-post, videosamtal och chatt.

1.4.2 Professionsperspektiv
Begreppet professionsperspektiv använder vi i denna studie för att förmedla 
hur socialsekreterarna ser på hur kommunikation med digitala verktyg påverkar 
deras arbete. Professionsperspektivet belyser med andra ord hur de profes-
sionella upplever att deras arbete påverkas utifrån deras professionella roll.

1.4.3 Klientperspektiv
Vi använder begreppet klientperspektiv för att förmedla det perspektiv som 
socialsekreterarna lyfter när de talar om vad som är bra eller dåligt för klien-
terna. Vi vill förtydliga att det därmed inte är klienterna själva som kommer 
till tals utan vi visar enbart på socialsekreterarnas tankar om hur klienten kan 
uppleva kommunikationen via digitala verktyg.
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1.4.4 Deltagare och informanter
Vi har i samband med att vi talar om fokusgrupper valt att benämna våra 
informanter deltagare då dessa ingår i en grupp som deltar i en diskussion. Vi 
använder även begreppet informanter på de ställen där det är kopplat till stu-
dien i sin helhet. Vi vill dock betona att de båda begreppen syftar på detsamma. 
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Kapitel 2. Anknytning till tidigare forskning
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området. Vi börjar med att 
redovisa för hur vi funnit denna tidigare forskning. Kapitlet är uppdelat med 
hjälp av underkategorier vilka förtydligar att artiklarna belyser olika områden 
och aspekter av vårt ämne.

Vår studie tar avstamp i tidigare forskning inom området kring den 
digitala utvecklingen och socialt arbete med specifikt fokus på kommunika-
tionen som sker mellan socialsekreterare och klient. För att finna forskning 
inom detta område har vi använt oss av Unisearch, vilken är en sökfunktion 
på Linköpings universitets biblioteks hemsida. Denna sökfunktion söker 
brett vilket innebär att vi inte har använt oss av någon specifik databas. Vi 
väljer dock att lyfta några exempel på databaser där vi fått merparten av våra 
träffar; JSTOR Journals, Scopus, BASE och Academic Search Complete. Vi 
gjorde även försök att söka efter avhandlingar i Libris men fick inga träffar 
där. Sökorden vi använt oss av i Unisearch är; information and communica-
tion technologies (ICT), communication, Internet, digitalisation, digital tools. 
Samtliga sökord kombinerades med ordet social work. Vi har dessutom funnit 
en viss del av den tidigare forskningen genom kedjesökning. Detta innebär i 
praktiken att vi lagt märke till forskningen i referenslistan i de artiklar som 
vi använt oss av. Vidare vill vi lyfta att alla de tidskriftsartiklar som ligger till 
grund för detta kapitel genomgått en så kallad peer-review, vilket innebär att 
artikeln har blivit granskad av andra forskare. Till en början var vår tanke att 
vi skulle avgränsa vår sökning till att bara gälla artiklar från 2008 och framåt, 
då vi ansåg att forskning som är för gammal kan bli irrelevant. Men då vi 
fann att utbudet av tidigare forskning inte är så stort på vårt specifika område, 
såg vi ändå att viss äldre forskning hade relevans för vår studie. I många fall 
handlade denna forskning om att det sociala arbetet måste digitaliseras för att 
hänga med i utvecklingen. Vi anser att detta fortfarande är aktuellt och menar 
att detta bara stärker ämnets betydelse inom nutida forskning.

2.1 Digitala utvecklingen av det sociala arbetet
När vi studerat forskningsfältet kring användandet av digitala verktyg i det so-
ciala arbetet har vi funnit internationell forskning som visar på den problematik 
vi beskriver inledningsvis i denna studie. Nämligen det faktum att samhället har 
blivit allt mer digitaliserat, vilket i sin tur ställer krav på samhällets funktioner 
såsom socialtjänsten att hänga med i den utvecklingen. Giffords (1998, s. 244) 
poängterade tidigt att det kan uppstå ett problem om det sociala arbetet inte 
hänger med i den digitala utvecklingen. Människor är vana vid och förväntar 
sig att det ska finnas en möjlighet att kommunicera genom att använda sig av 
digitala tjänster i vardagen. Inte bara i kommunikation med varandra utan även 
med professionella. Detta menar hon innebär att det sociala arbetet hela tiden 
behöver utvecklas för att vara en aktuell aktör i samhället. En del i detta, menar 
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hon, är vikten av att diskutera och finna nya sätt att kommunicera med sina 
klienter på. West och Heath (2011, s. 209) belyser en liknande aspekt av teknik-
ens framfart och påtalar ett behov av utveckling av modeller inom socialt arbete. 
Många av dagens socialarbetare arbetar utifrån teorier och modeller som var 
aktuella på 90-talet och de menar att dessa börjar förlora sin relevans i och med 
teknikens utveckling och globaliseringen i samhället. De menar vidare att för 
att det sociala arbetet ska ha en fortsatt betydande roll i samhället måste dessa 
teorier och modeller utvecklas i samklang med den globala värld vi i dag lever i 
och i samstämmighet med nya sätt vi kommunicerar på. Mischna m.fl. (2012, s. 
280) har genomfört en kvalitativ studie med hjälp av fokusgrupper vilken hade 
som syfte att identifiera hur socialt arbete har påverkats av närvaron av digital 
teknik. De fann att deltagarna uppfattade det som att tekniken bara har smugit 
sig in i arbetet. Detta menar de dramatiskt har påverkat det sociala arbetet på 
olika plan både praktiskt och kliniskt. Det har även påverkat synen på etiken 
och hur man ska förhålla sig till lagar. 

Något som Tregeagle och Darcy (2008, ss. 1483, 1487-1488) även lyfter i 
deras undersökande studie kring hur olika aspekter av internet påverkar det 
sociala arbetets legitimitet, är det faktum att det sociala arbetet står inför olika 
utmaningar, framförallt i relation till utvecklandet av digital kommunikation 
och framförallt i kontakt med barn och unga. De menar att utvecklingen har 
gått mot att det ställs krav på nya kommunikationssätt, där förhoppningen är 
att dessa kan leda till nya fördjupade sätt att skapa relationer på. Något som 
de lyfter som positivt med digital kommunikation är att klientens delaktighet 
kan öka genom att kommunikationen blir mer lättillgänglig via internet. 
Ytterligare en aspekt belyser möjligheten till mindre laddade möten när det 
sker bakom en skärm till skillnad från det fysiska mötet på exempelvis ett 
socialkontor. Dock framhäver de även problemet som kan uppstå när man 
försöker skapa nya vägar för en ökad klientsamverkan och delaktighet, vilket 
är att det kan leda till risken att man utmanar professionens roll. I detta 
sammanhang menar de att en ökad tillgänglighet och förändring i sätten att 
kommunicera mellan professionella och klienter kan leda till att utmana och 
hota den professionella auktoriteten.

Något som även belyses i tidigare forskning är att den nya generationen 
som växt upp med internet och använder dessa verktyg i kontakt med varan-
dra och omvärlden ser dessa verktyg som ett självklart sätt att kommunicera 
på (Giffords 2009, s. 413). 

Stillman och McGrath (2008, s. 422) studies syfte är att undersöka tekni-
kutvecklingen och digitaliseringen i socialt arbete. De lyfter olika riskfaktorer 
men visar även på de positiva effekter de kunnat se. Något som vi tagit fasta 
på i deras studie är att de menar att många ser tekniken och internet som 
en naturlig del i samhället men att det fortfarande inom det sociala arbetet 
finns många som har svårt att kunna se detta och ifrågasätter hur tekniken 
ska kunna ersätta det som sker i ett ansikte-mot-ansikte-möte med klienter.
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2.2 Klienters kommunikation med professionella via digitala   
 verktyg
Då vår studie behandlar kommunikationen mellan klient och professionell 
anser vi det av vikt att se vad tidigare forskning säger om vad klienter anser 
om kommunikation med hjälp av digitala verktyg.

Löfbergs och Aspáns (2011, s. 42) studie som bygger på online-intervjuer 
med unga användare av internetplattformar för chatt och mailkonversationer 
med professionella, lyfter det faktum att unga upplever det betydelsefullt att 
kommunicera online, då det online skapas andra förutsättningar som gör att 
de upplever det lättare att beröra svåra ämnen. Dessa förändrade förutsättnin-
gar menar de vidare, i kontrast till det personliga mötet, skulle handla om att 
man känner att man kan fortsätta befinna sig i en privat sfär online, vilket inte 
skulle kännas lika utlämnande som ett samtal offline. 

Hur man ska förhålla sig till olika sätt att kommunicera med klienter har 
under en längre tid utgjort en källa för diskussion. Sapey (1997, s. 810) har 
i sin studie i detta ämne använt sig av organisationsteori, beslutsteori och 
kommunikationsteori för att visa på och för att försöka förstå hur effekterna 
av ny teknik kan påverka organisationer och relaterar dessa specifikt till ar-
betet inom socialtjänsten. Det som vi finner relevant för vår studie är att han 
menar att det i socialarbetarens vardag hela tiden uppstår problem med att 
överväga på vilket sätt och hur man ska kunna anpassa kommunikationen 
efter klientens möjligheter och behov. Något som han diskuterar är därför 
det faktum att anpassad kommunikation krävs utifrån den grad av känslighet 
som frågorna man vill förmedla eller diskutera berör. Inom det psykologiska 
forskningsfältet har vi funnit många studier som berör ämnet i behandling av 
klienter. En kvantitativ jämförande studie i ämnet tyder på att det inte finns 
några direkta skillnader i resultat mellan behandling ansikte-mot-ansikte, via 
telefon eller via videosamtal (Day & Schneider 2002, s. 501). Detta talar för att 
det fysiska mötets betydelse skulle kunna ifrågasättas även inom det sociala 
arbetet. Vi vill dock påpeka att vi ser en skillnad i det utredande arbetet inom 
myndighetsutövning i jämförelse med klinisk behandlingspraktik, där det 
utredande arbetet i många fall inte är frivilligt. 

Bidraget som denna typ av forskning kan ge till vår studie handlar främst 
om att utifrån klienternas positiva inställning till att kommunicera med pro-
fessionella online ser vi det även som viktigt att undersöka hur de yrkesverk-
samma tänker. Vi tänker att vår studie kring användningen av digitala verktyg 
inom socialtjänsten kan ta avstamp i denna typ av forskning då den visar på 
att denna utveckling behövs. Detta då medborgarna kommer, eller i en del fall 
redan förväntar sig, att de professionella finns tillgängliga och erbjuder sina 
klienter nya digitala kommunikationsvägar.
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2.3 Professionellas kommunikation med klienter via digitala   
 verktyg
Följande studier framhäver socialarbetares attityders betydelse för implemen-
teringen av digitala verktyg inom socialt arbete.

”New social intervention technologies as a challenge in social work: IFSW 
Europe perspective” (Lavié & Lima Fernandez 2018, s. 11) är en internationellt 
publicerad enkätstudie som baseras på svar från medlemmar inom den inter-
nationella federationen för socialt arbete (IFSW) i Europa, där Sverige ingår. 
Studien visar  att 90 % av socialarbetare känner någon form av motstånd 
gällande att använda digitala verktyg. Detta motstånd är kopplat bland annat 
till osäkerhet gällande säkerheten kring behandling av personuppgifter, lågt 
förtroende för kommunikationssättet med klienter, samt upplevelsen av ökad 
arbetsmängd som i sin tur leder till ökad stress. Zhang och Gutierrez (2007, 
s. 221) kvantitativa studie belyser socialarbetares attityder ur ett beteende-
teoretiskt perspektiv. De menar att attityder hos de professionella gentemot 
användande av digitala verktyg är en viktig komponent för att användandet av 
dessa redskap ska bli en del av det sociala arbetet.

Nationell forskning som behandlar digitaliseringen av socialtjänsten är 
relativt svårt att hitta vilket även Svensson och Larsson (2017, s. 22), i en lit-
teraturöversikt över både det nationella och internationella forskningsläget 
påpekar, vilket vi själva också uppmärksammat. Vi tycker oss därmed ha 
uppmärksammat vissa kunskapsluckor inom området som vi önskar bidra 
med att fylla. Lavié och Lima Fernandez studie har, genom att de ser till 
socialarbetarnas inställning, starkast koppling till vår egen. Deras studie är 
dock kvantitativ och redogör endast för vad socialarbetarnas inställning är. 
Vår studie fokuserar istället på socialarbetares tankar och erfarenheter för att 
genom dessa skapa en fördjupad förståelse för deras syn på digitala verktyg. Vi 
har i vårt sökande efter tidigare forskning funnit olika studier som ger en bild 
av klienters och allmänhetens användande av kommunikation med digitala 
verktyg, vi saknade dock de professionellas perspektiv vilket sammantaget 
ledde oss till utformandet av vår studies syfte.  
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Kapitel 3. Teoretiska utgångspunkter
I det inledande skedet av studien hade vi inte fastställt någon teoretisk ansats 
men fann under genomgången av vårt empiriska material det interessant att 
socialsekreterarna tycktes göra olika etiska överväganden när de reflekterade 
kring användningen av digitala verktyg i kommunikation med klienter. Detta 
tog vi fasta på och valde därmed lyfta det professionsetiska perspektivet som 
ligger till grund för hur vi tolkat vårt material.

Detta avsnitt ämnar lyfta det professionsetiska perspektivet med specifikt 
fokus på två teoretiker som kan kopplas till professionsetiken. Dessa har hjälpt 
oss få en förståelse för socialsekreterarnas syn på kommunikation via digitala 
verktyg. Teoriavsnittet avslutas med teoridiskussion.

3.1 Professionsetiskt perspektiv
För att förklara begreppet professionsetik vill vi först redogöra för vad en 
profession är. En profession är en yrkesgrupp som baserar sin kunskap på vet-
enskaplig forskning. Denna grupp har genomgått en formell utbildning med 
en stark yrkesidentitet. De har också stor handlingsfrihet samt fattar självs-
tändiga beslut och de vägleds i sitt handlande utifrån professionens etiska rik-
tlinjer (Brante 2009, s. 18). Utöver professioner finns även semiprofessioner. 
Till dessa räknar man ofta socialarbetare, sjuksköterskor och klasslärare. 
Semiprofessioner är kopplat till välfärdsstatens trygghets- och välfärdssystem 
(ibid. ss. 30-31). I studien har vi dock valt att se på socialarbetaryrket som en 
profession och inte benämna det som en semiprofession.

Professionsetik handlar om hur professionen ska navigera mellan olika 
etiska övervägande i relation till arbetet. Etiken berör det vi tänker om något, 
huruvida något är rätt eller fel (Christoffersen, 2017 ss. 24-25). Profession-
setiska ställningstaganden sker genom att olika värden ställs mot varandra 
såsom exempelvis hur de professionella ska ställa sig till frågan om klientens 
delaktighet kontra deras skydd av integritet. Dilemman uppstår ofta när det 
inte finns några klara lagar och regler som säger hur vi bör agera i olika situ-
ationer. Som hjälp till professionen och för att det ska finnas en enighet i hur 
man resonerar sig fram till olika beslut, har olika yrken en yrkeskodex. Denna 
yrkeskodex ska vara till stöd för att personer inom en profession ska kunna 
utgå från några gemensamma värden, när de gör sina olika etiska val (Ronnby 
& Armgard 1993, s. 154). Christoffersen (2017, s. 94) påpekar att dessa koder 
framför allt fungerar på ett sätt som får oss att reflektera kring vad vi som pro-
fessionella befinner oss i för situation, om yrket i sig handlar om makt, handlar 
dessa koder framför allt om hur man som professionell ska förhålla sig till den 
makten. Socialsekreterarna har Akademikerförbundet SSR:s etiska koder för 
socialarbetare att förhålla sig till. Dessa lyfter främst hur socialsekreterarna 
kan handla för att utsätta sina klienter och andra för minsta möjliga skada 
(Akademikerförbundet SSR 2015, s. 25).



22

Christoffersen (2017, s. 37) lyfter att professionsetik handlar om hur pro-
fessionerna ska förhålla sig till de regler och kriterier som professionerna har 
att utgå ifrån, vilka är påverkade av den funktion som professionerna fyller i 
samhället. Med denna utgångspunkt menar han att professionssociologi är 
en viktig del i att förklara professionsetik, då den lägger fokus på det sociala 
sammanhang som professionsetiken utgår ifrån.  Vi har därav valt att titta på 
två teoretiker inom professionssociologin, vilka redogörs för i följande avsnitt.

3.2 Professionssociologi
I detta avsnitt lyfter vi teoretikerna, Max Weber och Andrew Abbott, och delar 
av deras syn på professioner.

I detta sammanhang har vi valt att se till Webers stängningsteori vilket 
Christoffersen (2017, s. 44) lyfter som en professionssociologisk teori vilken 
förklarar hur grupper i samhället stänger andra ute för att försöka hålla 
kunskap exklusivt inom gruppen. Brante (2009, s. 20) lyfter att stängning-
steorin utgår från Webers tankar kring makt. Han menar dock att Weber 
inte talar om makt på det sättet att det är makten som skulle fungera som en 
drivkraft för att hålla ordning på samhället. Stängning är istället ett begrepp 
som Weber använder sig av för att peka på att makten används för att kunna 
stänga ute olika individer och grupper genom att inte ge dem tillträde till 
vissa arenor. Stängningsteorin behandlar därmed ett professionsociologiskt 
kritiskt perspektiv på professioner som ofta benämns det Neo-weberianska 
perspektivet (Fibaek Laursen 2004, s. 23). Denna teori lyfter det faktum att 
olika grupper i samhället, med olika privilegier, sluter sig genom att hålla 
kunskap och resurser inom gruppen (Murphy 1984, s. 548). Weber skriver om 
hur olika samhällsklasser använder sin status och makt för att skapa monopol 
över kunskap och resurser (Weber 1983, ss. 210-211). Christoffersen (2017, s. 
44) refererar till Weber och hans arbete med att beskriva hur olika sociala 
grupper stänger andra ute i samhället. I detta sammanhang kopplar han We-
bers stängningsteori till professionsetiken och talar om slutna cirklar, vilket 
syftar till öppna och slutna grupper. Vem som helst kan bli medlem i en öppen 
grupp medan en sluten grupp kräver någon form av tillträde. Den slutna grup-
pen arbetar för att gynna den egna gruppens intressen och sociala ställning. 
Enligt Christoffersen (2017, s. 45) kan vi se på professioner som slutna grup-
per där utbildningen blir det som ger individen tillgång till gruppen. Genom 
yrkesmonopolet skapar sig gruppen makt, status och pengar. Professionen 
verkar i grunden för att bevara professionens egna intressen och konkurrens i 
förhållande till andra professioner vilket kan innebära att klientens bästa inte 
alltid sätts i första rummet. Detta betyder dock inte att professionerna helt 
kan bortse från klienternas önskemål och behov då det är utifrån klientens 
relation till professionen som densamma kan uppbära sin status och legitim-
itet. Weber talar i detta sammanhang om ömsesidig solidaritet, då han menar 
att en deltagares handling kan tillskrivas alla andra deltagare (Weber 1983, 
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s. 33). Denna teori får oss att rikta blicken mot att professioner kan sluta sig 
när deras legitimitet och ställning i samhället utmanas, teorin belyser även 
en viktig aspekt av de etiska riktlinjernas betydelse för professionen då en 
persons handlande kan skada hela gruppens. Av den anledningen ses etiska 
riktlinjerna som viktiga för att vägleda professionen i dess handlande. Detta 
har vi tagit fasta på och har därför valt att relatera vår studies resultat till de 
etiska riktlinjer som deltagarna i våra fokusgrupper har att förhålla sig till, 
vilket blir en viktig del i att förstå deras tankar och syn på kommunikation 
med digitala verktyg.

Professionsteoretikern Abbott (1988, ss. 86-87) är inspirerad av Webers 
stängningsteori och kopplar den direkt till professioner. Han ser olika profes-
sioner som system där vissa uppgifter ingår i professionens jurisdiktion. Med 
detta menas att professionen har, genom bland annat sin utbildning, skapat 
sig legitimitet i samhället gällande att utföra vissa uppgifter. Jurisdiktionen 
kan enbart hållas av en profession men förändringar inom professionen samt 
yttre förändringar kan göra att professionens jurisdiktion utmanas av andra 
professioner. När detta sker sluter sig professionen och håller på sina gränser 
gentemot yttre hot som kan riskera att påverka professionens legitimitet (ibid., 
ss. 91-93). Brante (2009, s. 21) menar att Abbotts bok “The system of profes-
sions” (1988) är ett av de mest inflytelserika verken inom professionsforskning 
under de senaste två decennierna. Något som han lyfter som viktigt i Abbotts 
tankar är att professioner konkurrerar med varandra om yrkesområden i ett 
försök att ta kontroll över dessa. Vi ser att denna teori kan vara användbar i 
kombination med Webers teori då de båda talar om hur professioner sluter sig 
när dessa utmanas. 

3.3 Teoridiskussion
Vi anser att det professionsetiska perspektivet är viktigt att lyfta då det belyser 
det spänningsfält som finns i socialsekreteraryrket mellan att arbeta för klien-
ternas bästa kontra professionens intresse och deras möjlighet att ta tillvara 
på den kunskap som professionen besitter. Det kritiska perspektivet som utgår 
från Webers stängningsteori kan ge ett perspektiv på hur professioner kan 
fungera och vilket kan få oss att få förståelse för hur socialsekreterarnas syn 
på användandet av digitala verktyg i kommunikation med klienter påverkas 
av deras tankar kring och utmaningen av professionen. Brante (2009, s. 21) 
lyfter dock det faktum att stängningsteorin kan uppfattas som cynisk i och 
med att teorin kan upplevas som att den försöker avslöja att det skulle finnas 
en dold strävan bakom professioners handling. Detta kan leda till att teorin 
kan vara svår att applicera och vi har därför reflekterat kring om det skulle 
kunna uppstå ett problem gällande att socialsekreterarna inte känner igen sig 
i studien då resultatet kan framstå som kritiskt gentemot professionen. 

En alternativ teori som inte är lika kritisk hade kunnat vara att titta på 
vår empiri utifrån Talcott Parsons perspektiv på professionsetiken. Parsons 
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beskriver att professionerna utgår ifrån en funktionalistisk tanke, vilken han-
dlar om professionernas strävan att utgöra en funktion i samhället (Christof-
fersen 2017, ss. 38-39). I människobehandlande organisationer och inte minst 
inom socialtjänsten handlar denna funktion om att hjälpa människor och 
verka för klientens bästa. Vi menar dock att stängningsteorin kan medföra 
att lyfta en inte lika självklar aspekt av professionsetiken som kommer ur en 
tolkad, underliggande mening av vårt material. Vi menar att det funktional-
istiska perspektivet endast skulle belysa det som kan ses som självklart i det 
sociala arbetet. För oss är det en självklar utgångspunkt att socialsekreterarna 
har klienternas bästa i åtanke i sitt arbete, vilket vi också såg i vårt material. 
Vi menar därför att detta framträder i materialet självt och kräver därmed 
ingen djupgående analys. Vi anser även att mycket av den empiri vi funnit 
inte heller skulle kunna lyftas med hjälp av detta perspektiv, annat än att 
socialsekreterarens roll som hjälpare påverkar olika val som de professionella 
gör för att klienterna ska kunna gagnas. Vår tanke med användningen av 
stängningsteorin är dock att lyfta ett perspektiv som visar på att det inte är så 
konstigt att professioner kan sluta sig när de utmanas.

Brante (2009, s. 22) menar att Abbotts teori vanligen används för att 
förklara hur samarbetande eller närliggande professioner konkurrerar med 
varandra. Då vår studie inte handlar om socialsekreterare i förhållande till 
en annan profession kan valet av denna teori ifrågasättas. Vi menar dock att 
denna teori likväl kan appliceras på andra externa faktorer som påverkar 
professionen. I detta fall den digitala tekniken.
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Kapitel 4. Metod och metodologiska överväganden
I detta kapitel redogör vi för de metodologiska överväganden vi gjort i ut-
formandet av denna studie. Det handlar om allt från vår syn på kunskap till 
vad vi valt för empiri, samt hur vi valt att samla in och analysera denna. Vi 
avslutar detta kapitel med en diskussion både kring den metod och de etiska 
överväganden som vi har ställts inför i genomförandet av denna studie.

I utvecklandet av vår studies design beslutade vi oss tidigt för att gå mot 
en förståelseinriktad ansats. Då ämnet kring kommunikation med hjälp av 
digitala verktyg är relativt obeforskat, ansåg vi det av vikt att förstå hur de 
yrkesverksamma ser på fenomenet. Att vända blicken mot den kvalitativa 
forskningen föll sig i och med detta naturligt. Då kvalitativ forskning lämpar 
sig väl för vårt valda syfte, att få förståelse för och att lyfta olika tankar och 
perspektiv (Ahrne & Svensson 2015, s. 12). Kvalitativa studier handlar också 
om att tolka de tankar som olika personer har i relation till den kontext som 
personerna befinner sig i (Dalen 2015, s. 113). Vi ser att detta har betydelse för 
vår studie då vi tänker att detta kommer ställa ökade krav på socialtjänsten att 
hänga med i den digitala utvecklingen. 

4.1 Hermeneutik
Den vetenskapsteoretiska tradition vi vände oss till för att reflektera kring hur 
och vad vi kan få kunskap om är hermeneutiken, där dess grunder handlar 
om att tolka och försöka förstå (Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 18-19, 266). 
Vi anser att detta är ett bra val för oss, grundat i att vi ämnar undersöka 
erfarenheter och tankar som socialsekreterare har kring ett fenomen. Då vi 
även ämnar försöka skapa en djupare förståelse för socialsekreterares tankar 
om vårt ämne vill vi reda ut vad man i den hermeneutiska traditionen menar 
med att ha en förståelse för något. Tanken är att förståelsen skapas genom 
att man kan leva sig in i en annan människas inre upplevelser. Livet kom-
mer till uttryck genom yttringar och det är genom tolkning av dem som man 
kan förstå det verkliga livet (Thomassen 2007, s. 181). Det är i detta avseende 
också viktigt att belysa den hermeneutiska regel som säger att vi måste förstå 
det hela ur delen och delen ur det hela. Förståelsen skapas genom en väx-
elverkan mellan del och helhet. Vid studie av delen påverkas vår förståelse av 
helheten och vise versa (Gadamer 1997, s. 137). Den kunskap vi skapar genom 
hermeneutiken kommer ur socialsekreterarnas syn på att kommunicera med 
klienter via digitala verktyg och vår egen förförståelse om densamma. Dessa 
delar skapar tillsammans helheten. Socialsekreterarnas tankar tolkas av oss 
och blir i denna process en del av helheten och vår förståelse av fenomenet 
utvecklas i denna växelverkan. Förståelsehorisont är ett begrepp inom her-
meneutiken vilket innebär en tanke om att alla människor har en personlig 
gräns för vad man kan få vetskap om, vilket således påverkar vad man kan 
få förståelse för. Denna horisont menar hermeneutiker dock kan utvidgas 
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genom att utöka sin kunskap inom olika områden (Thomassen 2007, ss. 
96-97). Genom användning av tidigare forskning och kunskapen inhämtad 
från socialsekreterarnas tankar samt användning av annan litteratur i ämnet 
vidgas vår förståelsehorisont vilket således kan leda till fördjupad förståelse 
för socialsekreterarnas tankar.

4.1.1 Förförståelse
Förförståelse är ett viktigt begrepp inom den hermeneutiska traditionen 
vilket också anses vara en förutsättning för att väcka intresse för en eventuell 
studie. Anledningen till detta är att de tankar man har om ett fenomen leder 
till att det skapas frågor om ämnet, vilket i sin tur leder till att blicken vänds 
mot en viss riktning (Thomassen 2007, s. 194). I vårt fall menar vi att vi inte 
har någon förförståelse om ämnet som vi ska studera i den meningen att vi har 
någon erfarenhet av eller en tanke om att det skulle vara positivt eller negativt 
att använda digitala verktyg i mötet med klienter. Vi har dock en förförståelse 
om att den digitala utvecklingen är ett faktum, vi har själva blivit påverkade 
av digitaliseringen i samhället och har tankar kring hur detta har påverkat 
oss. Det sociala arbetet är även bekant för oss då vi båda arbetar inom social- 
tjänsten och därmed har vi kunskap om att arbetet innebär nära och kontinu-
erlig kontakt och kommunikation med klienter. Det är dessa tankar tillsam-
mans som fått oss att fundera kring vår problemformulering vilket vi därmed 
kan säga har uppkommit ur vår förförståelse.

4.2 Fokusgrupper
Med utgångspunkt i de tidigare val vi gjort i studiens design fann vi att 
fokusgrupper är en lämplig metod vid insamling av empiri för att studera 
åsikter, tankar, uppfattningar och resonemang inom grupper (Wibeck 2010, 
s. 21), vilket vi ämnar göra. Fokusgruppen har inte som mål att diskutera fram 
lösningar eller att de personer som deltar ska komma överens i en viss fråga 
eller problem. Det den däremot har som syfte är att lyfta fram olika perspektiv 
och åsikter i frågan (Dahlin-Ivanoff  2015, s. 81; Kvale & Brinkmann 2009, s. 
166). Dock leder ofta fokusgrupper till att metoden genererar en stor mängd 
data och därmed är tidskrävande (Wibeck 2010, s. 60).  Vi valde dock att ändå 
använda oss av metoden då vi fann ytterligare aspekter av nytta, såsom att 
deltagarna kan inspireras av varandras åsikter och därmed utvecklar sina 
egna tankegångar i ämnet (ibid., s. 51). Detta ser vi som en fördel då kom-
munikation med digitala verktyg fortfarande är ett relativt nytt fenomen inom 
socialt arbete. Det som är av intresse vid val av fokusgrupp är gruppens syn 
och åsikter, inte deltagarnas individuella tankar.

4.2.1 Urvalsprocessen
I urvalsfasen övervägde vi vilken grupp som bäst kan hjälpa oss öka insikt 
och förståelse i enlighet med studiens syfte. Wibeck (2010, s. 66) kallar detta 
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ett strategiskt urval. Eftersom det är socialsekreterarnas erfarenheter och 
tankar vi är ute efter att undersöka valde vi att avgränsa oss till att deltagarna 
ska arbeta som socialsekreterare i utredande myndighetsutövning. En annan 
avgränsning vi gjort är att studera socialsekreterare i små kommuner. Genom 
att välja små kommuner fann vi fler kontor att välja på i vår närhet. Till små 
kommuner räknas kommuner med ca 10 000 invånare (SKL 2016, s. 14). Vi 
tog även fasta på att små och stora kommuner visar på en viss skillnad vad 
gäller hur långt man kommit i den digitala utvecklingen (ibid., s. 12), vilket 
ledde till att vi valde att deltagarna skulle ingå i en liknande kontext. Utifrån 
våra egna erfarenheter av vår VFU tyckte vi oss också se vissa skillnader 
i arbetssätten mellan stora och små kommuner. Av den anledningen ansåg 
vi att urvalet skulle bli bättre och chansen större att grupperna skulle dela 
liknande erfarenheter, om de arbetade inom kommuner med liknande organi-
sationsstruktur. Homogenitet är något som är karakteristiskt att sträva efter 
vad gäller fokusgrupper, dock är det även av vikt att grupperna ska ha olika  
erfarenheter och tankar för att få en bredd i beskrivningarna av ämnet (Krueger 
& Casey 2015, s. 81). Med denna utgångspunkt tänkte vi därför att det var 
viktigt att blanda deltagare från olika arbetsgrupper och inriktningar då detta 
gav en bredd till de tankar och erfarenheter som deltagarna hade från olika 
typer av klienter. Av den anledningen valde vi att inte göra ytterligare avgrän-
sningar.

4.2.2 Rekrytering av deltagare
Att använda sig av kontaktpersoner är ett vanligt sätt att få tag på informanter 
till en studie (Wibeck 2010, s. 81). Då vi båda hade kontakter genom vår VFU 
samt arbetar på olika socialtjänstkontor valde vi att använda oss av dessa 
kontakter vid rekrytering av deltagare. Vi började med att kontakta fyra olika 
socialtjänstkontor. Tre kontor var direkt intresserade av att ingå i studien, 
medan det fjärde inte gav önskvärd respons. Ett av de tre kontoren hade i 
slutändan svårt att få till det tidsmässigt på grund av personalbrist. Tillslut 
återstod därför två socialtjänstkontor som hade möjlighet att medverka, 
vilket vi valde att nöja oss med. Den tredje fokusgruppen hade vi tänkt skulle 
fungera som testgrupp då vi såg värdet i att få möjlighet att öva oss då vi aldrig 
tidigare genomfört en fokusgrupp.

Kontaktpersonerna på vardera kontor var behjälpliga med att rekrytera 
deltagare. När vi fått information om vilka som skulle ingå i studien skick-
ade vi ut mail till samtliga för att informera vidare om studien. De ombads 
återkoppla till oss via mail inom två veckor för att bekräfta deras medverkan 
samt svara på några korta frågor angående kön, ålder samt inriktning inom 
socialtjänsten. När vi fått svar skickades ett gemensamt informationsbrev gäl-
lande studien i stort, samtycke och frivillighet samt tid för fokusgrupp och 
lokal. 

Antalet deltagare från respektive kommun blev fyra anmälda i den ena 
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och sex i den andra, en deltagare var dock sjuk vid fokusgruppstillfället, vilket 
resulterade i fyra respektive fem deltagare. Om antal deltagare hade blivit 
fler än åtta från varje kommun var vår tanke att dela upp gruppen i olika 
mindre grupper. Detta val hade vi gjort grundat i det som Krueger och Casey 
(2015, s. 6) lyfter, nämligen att gruppen måste vara tillräckligt liten för att alla 
deltagarna ska ha möjlighet att komma till tals. Något som också är viktigt 
med en fokusgrupp är att alla ska känna sig bekväma. De lyfter även att 5-8 
deltagare är det vanligaste antalet deltagare i fokusgrupp men att det även är 
möjligt att variera antalet mellan 4-12 stycken. Wibeck (2010, s. 62) anser att 
4-6 deltagare är ett bra antal, då hon menar att det är en fördel att använda 
sig av ett lågt antal deltagare då möjligheten för varje deltagare att komma 
till tals blir större. Krueger och Casey (2015, s. 6) lyfter dock att risken med så 
små grupper som 4-5 deltagare är att det kommer resultera i att ett lägre antal 
idéer kommer komma fram. Det finns dock andra större problem med stora 
grupper, som att alla inte får talutrymme eller att det bildas mindre grupper 
inom gruppen som sitter och viskar och pratar med varandra.

4.2.3 Beskrivning av de fokusgrupper som ingår i studien
Utgångspunkten inom hermeneutiken är att då alla människor är olika, har 
olika egenskaper och uppfattar världen olika måste man även utgå ifrån att 
alla människor tolkar världen olika beroende av deras förförståelse. Detta in-
nebär att man inte kan säga att det finns en sanning, utan istället att det finns 
en tanke om att man ser på olika fenomen utifrån olika personers utgång-
spunkter (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 80). I vår studie tänker vi att det är 
något viktigt att lyfta då detta leder till att vi inte har som utgångspunkt att ge 
en generell bild över vad socialsekreterare har för tankar och erfarenheter av 
fenomenet utan snarare för att skapa en förståelse. Därmed anser vi det viktigt 
att ge bakgrundsinformation om de deltagare som ingår i studien då detta kan 
spela in i hur de tolkar vårt ämne och vad som kommer visa sig i vårt material. 
Sammanhanget är viktigt för att förstå empirin och därmed vill vi redogöra 
för de deltagare som ingick i våra två fokusgrupper. Totalt nio deltagare med-
verkade, åtta kvinnor och en man. Deltagarnas ålder varierar från 25 år till 47 
år med yrkeserfarenhet inom socialtjänsten mellan tre månader och 23 år. De 
arbetar med varierande inriktningar inom socialtjänsten och representerar 
barn och unga, vuxna, familjerätten, familjehem samt avdelningen som kallas 
LSS vilken arbetar med stöd och service för vissa funktionshindrade.

4.2.4 Genomförande av fokusgrupper
Då vi hade rekryterat deltagare från två olika kommuner ställdes vi inför valet 
hur vi skulle genomföra våra fokusgrupper. Dels reflekterade vi kring om vi 
skulle dela in fokusgrupperna i olika grupper med personer som arbetar i 
samma kommun eller om vi skulle blanda deltagare från de två olika kom-
munerna. Vi valde dock att genomföra fokusgrupperna med deltagare från 
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samma kommun. Vi tog då fasta på att det fanns en vinst i att deltagarna 
kände varandra sen innan, då det kan skapa intimitet och samförstånd hos 
gruppdeltagarna för att underlätta informationsutbyte (Wibeck 2010, s. 63). 
En annan anledning var att det var lättare att få till rent praktiskt då det fanns 
större möjlighet att genomföra det på detta sätt då deltagarna befann sig på 
samma arbetsplats där det även fanns lokaler att tillgå. 

Vår tanke var att vi skulle avsätta två timmar för intervju, under dessa två 
timmar skulle vi ta en paus. Dessa tankar hade vi inspirerats av från Dahlin-
Ivanoff (2015, s. 89) som beskriver att ett fokusgruppstillfälle bör pågå högst 
två timmar och under denna tid ska paus ingå. Deltagare från den ena fokus-
gruppen signalerade dock att det enbart hade möjlighet att avsätta en och en 
halv timme vilket gjorde att vi valde att även genomföra vår andra fokusgrupp 
under samma tidslängd. 

Den som leder en fokusgrupp kallas moderator. Moderatorns roll handlar 
om att ansvara för att fokusgruppens diskussion svarar på studiens syfte. En 
viktig del är att ställa följdfrågor och skapa ett klimat som får deltagarna 
att interagera med varandra. Något som dock är viktigt att påpeka är att 
moderatorns roll inte är att vara en del av de andra deltagarna. Moderatorn 
ska undvika att dela erfarenheter och flika in med egna åsikter som formar 
utgången för fokusgruppen (Kreuger 1998, s. 5). Till sin hjälp har moderatorn 
en assisterande moderator. Dennes uppgift är att ta löpande anteckningar, 
att se till så att utrustningen fungerar samt att sköta logistiken (ibid., s. 70). 
I vårt fall valde vi även att den assisterande moderatorn skulle hålla koll på 
tiden och signalera genom ett diskret tecken när det var tid för moderatorn att 
komma in på nyckelfrågorna, se nedan för definiering av nyckelfrågor. Under 
fokusgruppstillfället fungerade en av oss som moderator och den andra som 
assisterande moderator. Vi valde att byta roller under vårt andra fokusgrupps-
tillfälle, så att vi båda fick prova på de olika rollerna, främst med tanken på 
att en viktig del i arbetet med denna studie är att det ska vara ett lärtillfälle. 

Fokusgrupper ska utgå från ett specifikt ämne och tanken är att grupp-
deltagarna ska diskutera detta ämne så fritt som möjligt. Vi fann dock i 
Krueger och Caseys (2015, ss. 44-47) litteratur, stöd för en form av intervjug-
uide i flera steg vilken skulle syfta till att öppna upp kring diskussionen av 
ämnet. För intervjuguide, se bilaga 1. Genom den första introduktionsdelen 
i intervjuguiden introducerade vi ämnet där varje deltagare i turordning fick 
prata om sina egna erfarenheter kring ämnet. Nästa fas kallas för interaktion, 
här fick deltagarna frågor vilka hade som syfte att få deltagarna att börja inter-
agera med varandra och moderatorn lämnade därmed ordet fritt. I denna del 
noterade moderatorn sådant som denne ansåg var viktigt att återkomma till 
senare. När hälften av tiden gått lyftes nyckelfrågorna, vilka är de frågor som 
har till uppgift att spegla vår studies syfte. Om nyckelfrågorna inte ges tillräck-
ligt med tid finns risken att bredden i materialet inte blir så stort (Krueger & 
Casey 2015, s. 46). Efter att nyckelfrågorna behandlats sammanfattade den 
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assisterande moderatorn diskussionen som varit. Denne tog upp det som den 
tolkade att gruppen hade lyft och fokuserat på, detta som ett sätt att återkop-
pla till gruppen och se hur diskussionen skulle kunna uppfattas utifrån. Varje 
deltagare fick kommentera sammanfattningen och lyfta om det fanns något 
annat de ville påpeka som viktigt eller som hade missats samt om det fanns 
något i sammanfattningen som borde tonas ner. Till sist återgick vi till att läsa 
upp syftet med studien och deltagarna ombads ännu en gång reflektera kring 
om det fanns något som ännu inte lyfts. 

Vi spelade in intervjuerna med våra mobiltelefoner. För att inte gå miste 
om något viktigt på grund av dålig inspelningskvaliteten, valde vi även att 
använda extrautrustning och spelade in via våra datorer. 

4.3 Transkribering
Något vi anser viktigt i vårt arbete är att då vi enbart valt att genomföra två 
fokusgrupper, vilket skulle kunna beskrivas som ett relativt litet material, 
blir det än viktigare att göra en fullständig transkription av diskussionerna i 
fokusgrupperna (Wibeck 2010, s. 68). Detta hoppas vi ska leda till att mate-
rialet blir så rikt som möjligt. Dock upplevde vi problemet med att en alltför 
detaljerad transkription kan leda till att materialet blir svårläst och därmed 
även svårt att analysera. En annan fråga som uppstod var hur vi skulle förhålla 
oss till svärord och dialektiska uttryck. Vi valde att ta bort dessa och skriva om 
meningarna så att det blev ett neutralt skriftspråk, ord som vi inte ansåg till-
föra något till innebörden i meningarna togs också bort, vilket vi visar exempel 
på nedan. Om vi hade ämnat genomföra en diskursanalys eller haft ett annat 
syfte i vår studie hade vi agerat annorlunda vad det gäller detaljrikedomen i 
transkriberingen.

En risk som kan uppstå vid transkribering av fokusgrupper är att tran-
skriberingen kan bli kaotisk då man måste kunna hålla isär vilka de olika per-
sonerna är som pratar och när (Kvale & Brinkmann 2009, s. 166). Deltagarna 
i våra fokusgrupper hade dock väldigt olika dialekter och röstlägen, vilket 
gjorde det lätt att skilja dem åt. Att vi transkriberade nära inpå intervjuernas 
genomförande underlättade också särskiljandet av deltagarna.

 Vi delade upp transkriberingen så att den person som fört anteckningar vid 
respektive intervju var den som ansvarade för transkriberingen av densamma. 
Vid det ena tillfället genomfördes transkriberingen samma dag, medan vid 
det andra tillfället, dagen efter. För att effektivisera transkriberingen använde 
vi ett transkriberingsprogram som heter OTranscribe (Otranscibe.com, 2017). 
Med hjälp av detta program arbetade vi med både den skrivna transkriberingen 
och ljudfilen utan att växla mellan olika program. Genom kortkommandon på 
tangentbordet kunde vi enkelt pausa, spela tillbaka och snabbspola ljudfilen. 
Att transkribera intervjuer är en tidskrävande metod men fördelarna som 
finns med detta arbetssätt är att man redan under transkriptionsprocessen lär 
känna materialet, vilket senare underlättar för analysen (Kvale & Brinkmann 
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2009, s. 196). Efter att vi genomfört transkriptionen läste vi igenom varandras 
transkriptioner tillsammans med ljudfilen för att säkerställa att inget gått 
förlorat samt att vi genom denna process även fick lära känna materialet som 
den andra författaren hade arbetat med.

4.3.1 Exempel transkribering
Nedan följer ett exempel på hur vi justerat vår transkribering.

Råmaterial:
Deltagare 1: Mmm jag tänker också det här det här det är lätt att missupp-
fatta misstolka [Deltagare 2:Ja] alltså jag kan ju skriva på ett sätt alltså ja 
jag ja tänker att det här låter på det här viset [Deltagare 2:ja] när jag skriver 
det  [Deltagare 5:mm] och sen så läser klienten det här på ett annat sätt och 
blir vansinnig och tycker det att [Deltagare 2:ja] vad är det här alltså att det 
är [Deltagare 2:ja] ee åå åå många använder sig av de här smileygubbarna 
[Deltagare 2:ja] ee alltså det kan bli så många misstolkningar i i stället när 
du pratar med dom antingen i telefonen eller har dom i ett möte dom hör mitt 
röstläge dom hör tonen på det när jag betonar det det gör man inte i ett SMS 
eller mail vilken kan göra att det blir väldigt mycket missförstånd [Deltagare 
5+4:mm] utifrån att man misstolkar [Deltagare 5+2:mm, ja] det är jättelätt 
ja det är inte att man behöver vara klient utan det räcker med att jag läser att 
alltså såhär att när någon skriver till mig och jag bara vad menar du med det 
här det blir inte så lätt i ett samtal ee alltså när du för det [Deltagare 2:ne] 
fysiska samtalet liksom att nu är vi här och nu [Deltagare 2:ja precis]

Omgjort:
Deltagare 1: Jag tänker också att det är lätt att missuppfatta, misstolka. 
[Deltagare 2:ja] Jag kan skriva på ett sätt, jag tänker att det här låter på det 
här viset [Deltagare2:ja] [Deltagare 5:mm] och sen så läser klienten det här 
på ett annat sätt och blir vansinnig och tycker att [Deltagare 2 :ja] “vad är det 
här?”. [Deltagare 2:ja] Många använder sig också av de här smileygubbarna 
[Deltagare 2:ja ] det kan bli många misstolkningar. När du pratar med dem 
antingen i telefonen eller i ett möte, hör de mitt röstläge, de hör tonen när jag 
betonar. Det gör man inte i ett SMS eller mail vilken kan göra att det blir väldigt 
mycket missförstånd [Deltagare 5+4:mm] utifrån att man misstolkar. [Delta-
gare 5+2:mm ja] Det är jättelätt att misstolka, man behöver inte vara klient för 
det, utan det räcker med att jag läser av fel när någon skriver till mig och jag 
bara “vad menar du med det här?”. Det blir inte så lätt i ett samtal [Deltagare 
2:nej] för i det fysiska samtalet är vi här och nu. [Deltagare 2:ja precis]

4.4 Analysmetod
Vi har valt att analysera vårt material med inspiration från kvalitativ inne-
hållsanalys, då den ämnar se textens innebörd (Bergström & Boréus 2012, s. 
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50). Denna metod lämpar sig väl i förhållande till vårt syfte - att undersöka 
tankar och erfarenheter hos våra informanter för att få förståelse för deras 
syn på kommunikation med digitala verktyg. Graneheim, Lindgren och Lund-
man (2017, s. 33) anser även att kvalitativ innehållsanalys ses som tillhörande 
den hermeneutiska traditionen medan Erlingsson och Brysiewicz (2017, s. 
93) rekommenderar studenter och den mer oerfarna forskaren att använda 
innehållsanalys och därmed anser vi denna metod passa oss. En annan aspekt 
av att använda innehållsanalys är att fokusgrupper genererar en stor mängd 
data (Wibeck 2010, s. 60) och att denna analysmetod lämpar sig väl i att finna 
mönster i ett större transkriberat intervjumaterial (Bergström & Boréus 2012, 
s. 51). De delar av innehållsanalysen som vi tagit fasta på redovisar vi nedan i 
genomförande av analys.

4.4.1 Genomförande av analys
Vi vill i detta avsnitt börja med att redogöra för analysprocessens olika steg och 
begrepp. Som första del i processen ser forskaren till det manifesta innehållet. 
Det betyder att forskaren tittar på det uppenbara som texten säger, men det 
innebär också en viss mängd tolkning. Det manifesta innehållet presenteras 
sen i form av meningsbärande enheter som består av ord, meningar eller para-
grafer som tillsammans anses ha en betydande roll för analys av materialet. De 
meningsbärande enheterna kondenseras för att tydligare belysa meningens 
budskap och de kondenserade meningsbärande enheterna görs slutligen 
om till koder. Dessa koder fungerar som verktyg att tänka med och ska alltid 
förstås i relation till kontexten (Graneheim & Lundman 2004, ss. 106-107). 

Vidare följde vi Erlingssons och Brysiewiczs (2017, ss. 93-95) “A hands-on 
guide to doing content analysis” gällande genomförandet av innehållsanalysen. 
För att skapa en förståelse för vad våra deltagare ville förmedla i fokusgrup-
perna var ett första steg i innehållsanalysen att läsa materialet om och om 
igen. Som nästa steg markerade vi var och en för sig ut de meningsbärande 
enheterna vi såg som relevanta utifrån studiens syfte. Tillsammans gick vi 
igenom varje mening igen, de meningar vi båda valt ut ansåg vi av vikt att 
analysera. Gällande de meningar som bara en utav oss valt, diskuterades 
dess relevans och inkluderades i de fall vi båda såg dess betydelse för studien. 
De meningsbärande enheterna sattes sedan in i ett schema, kondenserades 
och kodades. Graneheim, Lindgren och Lundman (2017, s. 31) menar att en 
hermeneutisk studie som är tolkande ska visa på materialets latenta innehåll, 
vilket är den underliggande mening som materialet visar på. Det latenta 
innehållet representeras i vår studie av de subkategorier med överordnade 
kategorier som framträdde ur våra koder. Vi var noga med att inga data skulle 
kunna användas till två kategorier och inte heller kunna hamna där emellan. 

Nedan följer exempel på hur de meningsbärande enheterna kondenserades.
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Figur 1. Kodning av meningsbärande enheter.

Meningsbärande en-
heter

Kondenserade me-
ningsbärande enheter

Koder Subkate-
gorier

Katego-
rier

Kanske till och med för 
att etablera en kontakt 
för att man ska kunna 
träffas sen, för vissa 
personer inom social-
psykiatrin mår så pass 
dåligt att de inte kom-
mer hemifrån.

För att etablera en 
kontakt, för vissa 
personer som inte 
kommer hemifrån

För att 
etablera 
kontakt 
för vissa

Tillgäng-
lighet

Under-
lätta 
kommu-
nikatio-
nen för 
klienten

Det är ju väldigt mycket 
smidigare med SMS 
än att ringa, tycker 
jag. Det tar ju väldigt 
mycket mer tid när 
man kanske bara ska 
föreslå en tid, att bara 
skicka ett SMS. 

Väldigt mycket smidi-
gare med SMS än att 
ringa.

Smidigt 
för pro-
fessio-
nell

Effektivi-
sering

Under-
lätta 
arbetet 
för den 
profes-
sionelle

4.5 Etiska överväganden
Vi har reflekterat kring individskyddskravet, de skydd som finns för att indi-
vider som medverkar i forskning inte ska skadas eller kränkas (Vetenskapsrå-
det 2017, s. 13). Då våra informanter inte är någon utsatt grupp och ämnet 
inte heller är av känslig karaktär, anser vi att risken är väldigt liten att in-
formanterna kan komma till skada. Vi har dock funderat på det problematiska 
med att studera små kommuner, där det kommer finnas en viss problematik 
gällande anonymitet och igenkänning. Fokusgrupperna sker på arbetstid, 
rekrytering har skett genom jobbmail och lokalerna som fokusgrupperna 
har genomförts i är även lånade från arbetsplatsen. Vi har reflekterat kring 
vad detta skulle kunna leda till då vi tänker att studien skulle kunna vara av 
intresse för chefer och arbetsledning vid utveckling av verksamheten. Därmed 
skulle deltagarna kunnat hämmas i diskussionen, alternativt försöka lyfta 
sådant de tänker att cheferna vill höra. Vi hoppas dock på att vi till en viss del 
har kunnat komma ifrån detta genom den information vi givit deltagarna om 
studien samt att vi använde kontaktpersoner på respektive arbetsplats för att 
rekrytera deltagare. Vi har dock i och med denna reflektion, tagit fasta på det 
faktum att forskning måste bygga på en frivillighet, att det inte på något sätt 
får förekomma att deltagarna ska känna sig tvingade att delta (Department 
of Health, Education, and Welfare 1979, s. 5). Detta har vi försökt vara noga 
med genom att informera om frivillighet och upprätta ett skriftligt samtycke 
(se bilaga 2) till deltagande i studien, information kring hur man avslutar sitt 
deltagande, vilket kan ske när som helst i processen. 
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En annan viktig del att reflektera kring i forskningsetiken är att värna 
om informanternas intresse (Vetenskapsrådet 2017, s. 69). Något som vi 
i och med detta har reflekterat kring och är medvetna om, är känsligheten 
i att presentera brister i socialsekreterarnas arbetssätt genom exempelvis 
citat i resultatredovisningen, vi tänker att det är viktigt att deltagarna inte 
ska kunna gå att identifiera. Av den anledningen har vi ändrat citat så att de 
blir så neutrala som möjligt. Det kan dock finnas ett dilemma i hantering av 
upp-gifter i en studie. En sida är att skydda informanter som ställer upp i 
studien vilket innebär att man inte vill vinkla deltagarna i dålig dager. Detta 
leder dock till att man kan riskera att feltolka och förvränga resultat på grund 
av att man vill skydda sina informanter, detta leder i sin tur till att man skulle 
kunna äventyra resultatets tillförlitlighet, ärlighet och objektivitet (ibid.). Det 
är dock inte detta vi ämnar göra när vi neutraliserar citat, utan genom att ta 
bort fyllnadsord och svordomar har vi kunnat neutralisera citat så att de som 
är medvetna om vilka som ingår i studien inte ska kunna läsa ut exakt vem 
som har sagt vad. 

4.6 Metoddiskussion
I detta avsnitt för vi en diskussion kring de olika metodologiska val vi gjort 
i genomförande av vår studiedesign. Till en början övervägde vi en möjlig 
kvantitativ studie där syftet då kunde ha varit att undersöka om det finns 
något samband mellan ålder och inställning till kommunikation med digitala 
verktyg (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 137). Då vi fann större 
nytta med att få förståelse för socialsekreterarnas tankar om och erfarenheter 
av kommunikation med digitala verktyg, frångick vi dock den kvantitativa 
forskningsmetoden och valde istället den kvalitativa metoden. Denna me-
tod har som mål att istället för att förklara frekvens och samband, titta på 
fenomenet och se vad detta egentligen handlar om (Widerberg 2002, s. 15). Vi 
anser att det finns ett större värde i denna typ av studie då den tar fasta på de 
professionellas syn. Vi menar att för att förändringar ska kunna genomföras i 
framtiden måste beslutsfattare förstå de som påverkas och är en del av förän-
dringsarbetets genomförande. I detta fall socialsekreterare. 

Om vi hade valt att genomföra individuella intervjuer med socialsekreter-
are skulle vi kunna fånga enskilda individers upplevelser (Dalen 2015, s. 14) 
men då vi snarare var ute efter gruppens inställning uppstod tidigt intresset 
för fokusgrupper. Denna metod lämpar sig väl för att studera hur grupper 
tänker kring ett visst fenomen (Wibeck 2010, s. 21). Det vi däremot nu kan 
se är att fokusgrupper som metod är tidskrävande, och såsom Kreuger (1998, 
s. 37) lyfter att metoden gynnas av en erfaren intervjuare. För att få ökad 
förståelse för vår roll som moderator har vi tagit del av och diskuterat innehål-
let i Kruegers (1998) litteratur “Moderating focus groups”. Vi reflekterade över 
att om vi skulle ha genomfört lika många individuella intervjuer som antal 
deltagare i våra fokusgrupper skulle vi haft fler tillfällen att öva oss, bli bättre 
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och även haft en möjlighet att revidera intervjuguiden. En annan nackdel som 
vi kunde se med fokusgrupper är att en fokusgrupp kan vara svårare att få till 
rent praktiskt både med lokaler och att få ihop en grupp. Med individuella 
intervjuer skulle vi kanske haft möjlighet att genomföra fler intervjuer, detta 
tänker vi dock hade inneburit att studien hade tagit en annan riktning. Något 
som Hylander (1998, s. 22) lyfter är att fokusgruppen har fördel när det gäller 
att undersöka nya områden, där det är svårt att veta vilka frågor som ska stäl-
las. När målet är att upptäcka så mycket som möjligt om varje enskild individ 
är individuella intervjuer att föredra. Hon påpekar dock att det i vissa fall kan 
vara lättare att åstadkomma djup i svaren, i fokusgrupper, speciellt när det 
handlar om material som är okänt eller där medvetenheten inte är så hög.

Dahlin-Ivanoff (2015, s. 82) menar att den socialkonstruktivistiska tradi-
tionen och fokusgrupper fungerar väl tillsammans. Detta då fokusgrupperna 
gynnas genom att deltagarna konstruerar kunskapen i samspel med varandra. 
Utifrån vår studies design ser vi även att detta resonemang kan kopplas till 
hermeneutiken i kombination med fokusgrupper. Genom att vi valde en 
grupp präglad av homogenitet tänkte vi att gruppdeltagarnas förförståelse 
och förståelsehorisont var liknande. Genom att deltagarna lyfter tankar och 
erfarenheter för varandra vidgas deras förståelsehorisonter och blir än mer 
samstämmiga. 

Ytterligare en aspekt som vi ser som positivt med fokusgrupper är att dessa 
kan fungera som en social kontroll av innehållet. Med detta menar vi att i en in-
dividuell intervju kan det vara lättare att framhäva saker som ingen annan har 
möjlighet att kommentera, vilket gör att den sociala kontroll över innehållet 
som sker i en fokusgrupp inte sker i individuella intervjuer. Det som däremot 
istället kan vara problemet med fokusgrupper är att innehållet blir normativt 
och att resultatet blir beroende av klimatet i gruppen (Wibeck 2010, s.150). En 
deltagare kanske inte lyfter vissa saker inom ämnet för att man inte vet hur de 
andra deltagarna ska reagera. Vi reflekterade även kring problemet som kan 
uppstå med redan befästa roller när man använder deltagare som känner var-
andra. Vi kunde i våra fokusgrupper se vissa tendenser till att några personer 
fick ökat talutrymme i fokusgrupperna och att vi tycktes skönja någon form av 
hierarki kring vilka som kom till tals, vilket vi tänker kan påverka resultatet. 
Hade vi varit mer erfarna moderatorer kanske vi inte haft svårighet att avgöra 
när och hur vi skulle gå in och efterfråga fler av deltagarnas reflektioner, utan 
att lägga oss i för mycket. 

Vi är medvetna om att två fokusgrupper kan ses som ett litet antal, dock 
fanns det inte möjlighet för oss att genomföra fler inom den tidsram vi hade. 
Kreuger och Casey (2015, s. 23) lyfter att risken med att ha ett litet antal fokus-
grupper är att inte kunna komma till den punkt där man uppnår teoretisk 
mättnad. Glaser och Strauss (se Wibeck 2010, ss. 60-61) talar om teoretisk 
mättnad och menar då att teoretisk mättnad uppnås när man upptäckt det 
som finns att upptäcka. Vi vill påpeka att detta är något vi anser skulle vara 
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svårt att uppnå med två fokusgrupper och att vi även är medvetna om att om vi 
genomfört fem fokusgrupper eller fler är möjligheten stor, att resultatet blivit 
helt annorlunda. Ytterligare en brist med ett litet urval kan vara att vi drar 
slutsatser utifrån ett litet material. Vi har dock inte för avsikt att generalisera, 
vilket generellt är svårare att göra utifrån kvalitativa studier (Svensson & 
Ahrne 2015, ss. 26-27). Något som vi även reflekterat kring i vårt material, är 
att empirin från fokusgrupperna är väldigt lika. Variationer finns naturligtvis 
i hur deltagarna har lyft de olika aspekterna, men vi menar ändå att vi har 
kunnat se samma mönster genomgående i båda fokusgrupperna. Vi vill inte 
påstå att detta är på grund av att vi skulle ha uppnått teoretisk mättnad, utan 
vi vill lyfta detta som en del i att förklara att vår analysmetod, att identifiera 
kategorier, kanske underlättades genom att materialet såg ut som det gjorde.

En sista reflektion kring vårt metodval som vi vill lyfta är att vårt val att gå 
in i studien förutsättningslöst och först efter intervjuerna med informanter 
hitta en teori, visade sig vara ett tidskrävande arbete. Vi kan i efterhand se att 
det hade gynnat vårt arbetsflöde om vi redan i inledningsskedet gjort valet av 
teori då teoretiska ansatser med dess begrepp hade format vårt material i en 
viss riktning och således skapat en grund för vårt analysarbete.

4.6.1 Trovärdighet och tillförlitlighet
Svensson och Ahrne (2015, ss. 24-25) beskriver att en del i trovärdigheten i 
kvalitativa studier handlar om läsarens upplevelse av trovärdighet i studiens 
resultat. Vidare lyfter de tre sätt för författaren att öka trovärdigheten i en 
studie. Detta kan ske genom transparens, återkoppling till fältet och trian-
gulering. Gällande denna studies trovärdighet anser vi det av vikt att påpeka 
att det resultat vi presenterar kommer ur tolkningar av det material vi behan-
dlat. Materialet i sig har alltid fler meningar än vad som belyses (Graneheim 
& Lundman 2004, s. 106). Något som vi i relation till detta har diskuterat 
är likheterna mellan två subkategorier tillgänglighet och valmöjlighet som 
framträdde i materialet och problemet med tolkningen av dessa, då de skulle 
kunna ingå som en och samma kategori (Graneheim, Lindgren & Lundman 
2017, s. 33). Vi menar dock att vårt material visar på hur socialsekreterarna 
gör en skillnad mellan kategorierna då de belyser att tillgängligheten handlar 
om öppettider samt om hur man får tillgång till socialsekreterarna. Under 
valmöjlighet har vi istället lyft klienternas möjligheter att kunna få välja de 
kommunikationssätt som passar dem bäst. Vi förstår dock att det kan finnas 
viss problematik i att använda begrepp som är för nära varandra eller som kan 
tolkas på flera sätt då det kan riskera att påverka trovärdigheten. Vi menar 
dock ändå att vi har reflekterat, funderat och försökt att hitta de mest lämpliga 
kategorierna som beskriver det som vi tycker oss se i materialet. En annan 
utmaning för trovärdigheten som Graneheim, Lindgren och Lundman (ibid.) 
lyfter är att empirin är en gemensam skapelse av informanten och forskaren, i 
vårt fall författaren. Analysen skapas i växelverkan mellan text och författare. 
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Av den anledningen är det viktigt att lyfta den förförståelse som författaren 
har i ämnet, vilket vi gjort i tidigare avsnitt 6.1 Hermeneutik, då vi delar denna 
syn på hur kunskap skapas. Med anledning av att analysprocessen påverkas 
av forskarens förförståelse menar de (ibid.) även att ett sätt att öka trovär-
digheten är att flera forskare medverkar i denna process, detta för att olika 
forskare gör olika tolkningar av materialet. Vårt val att genomföra analysen 
oberoende av varandra för att senare sammanställa våra fynd inspirerades av 
denna syn med avsikt att skapa trovärdighet för resultatet.

Vårt mål har varit att uppnå transparens i vår studie genom att noga visa 
på de val och övervägande som gjorts under arbetets gång så att läsaren kan 
få inblick i och möjlighet att kritisera texten och sättet vi gått tillväga. Detta 
menar Graneheim, Lindgren och Lundman (2017, s. 33) verkar för att över-
tyga läsaren om studiens trovärdighet. Tanken är också att det ska finnas en 
chans att någon annan skulle kunna göra en liknande studie som vår, men 
med andra informanter. En del i att försöka öka transparensen är att vi visar 
exempel på hur transkriberingen har genomförts samt att visa exempel på hur 
vårt schema för analys har sett ut, detta för att ge en inblick i hur vi har tolkat 
materialet. Något som vi ansåg vara värdefullt med fokusgrupper och som blev 
ett led i återkoppling till fältet var att det i fokusgruppen fanns en möjlighet 
att respondera på den sammanfattning som den assisterande moderatorn 
framställde under fokusgruppstillfället. Detta gav deltagarna en möjlighet att 
stämma av hur de tänkte kring den tolkning som den assisterade moderatorn 
gjort av deras tankar och erfarenheter som lyfts under fokusgruppen, och om 
de ansåg att denna gav en rättvis bild av diskussionen eller om det fanns något 
annat som de ville tona ner eller lyfta. 

Något som vi också har reflekterat över är det faktum att vi använt oss 
av personliga kontakter när vi sökt efter deltagare till våra fokusgrupper. Vi 
tänker att detta skulle kunna leda till att vi påverkar våra deltagare på så sätt 
att de formar sina svar för att passa in med vad de tror att vi vill höra, utifrån 
den kunskap de har sedan tidigare om oss. Det kan också finnas viss kunskap 
som tas för givet och därför inte nämns i själva intervjusituationen vilket i sin 
tur påverkar vår empiri och därmed också analys och resultat. Charlotte Aull 
Davies (2008, ss. 89-91) menar dock att känna sina informanter kan förstärka 
och fördjupa analysen samtidigt som det skyddar dem från att framställas som 
regelbundna robotar. Hon menar också att valet av informanter är beroende 
av tillgången till informanter samt deras vilja att medverka vilket verkar som 
förutsättning för att kunna bedriva forskning. Värt att nämna är att Charlotte 
specialiserar sig inom etnografiska studier men vi ser ändå hur detta kan kop-
plas till alla typer av studier där forskaren känner sina informanter. I fråga om 
trovärdighet när det kommer till val av informanter är det också av största vikt 
att hitta informanter som har erfarenhet av fenomenet (Graneheim, Lindgren 
& Lundman 2017, s. 33), vilket våra informanter har och bör därmed öka vår 
studies trovärdighet. 
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Triangulering handlar om att använda olika metoder för att öka trovär-
digheten i resultatet. Något som vi skulle kunna gjort var att komplettera 
vårt material som vi fann i fokusgruppen genom att lyfta idéer och tankarna 
därifrån och sedan genomföra individuella intervjuer. Detta är dock inget vi 
valt att fokusera på.

I en sista reflektion kring vårt metodval väljer vi att lyfta Morgans (1997, ss. 
12-13) tankar om tillförlitlighetsaspekter i fråga om valet av individuell- eller 
gruppintervju. Han belyser en studie som visat att informanter responderar 
olika i gruppintervjuer i jämförelse med individuella intervjuer. Frågan är 
då, hur kan vi veta vilken metod som ger ett rättvist resultat? Morgan (ibid.) 
menar vidare att det är intervjuns kontext som inverkar på gruppers och 
individers beteenden och beroende på vad studiens syfte är lämpar sig olika 
metoder olika väl. I grupper framkommer en mer normativ bild av fenomenet 
i samstämmighet med gruppens värderingar. Vi har i detta avseende övervägt 
valet av fokusgrupp noga och utifrån att vi vill åt socialsekreterarnas gemen-
samma inställning som grupp, den normativa bilden av fenomenet, passade 
denna metod oss väl.
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Kapitel 5. Resultat och analys
I detta kapitel redovisas vårt empiriska material med utgångspunkt i studiens 
två första frågeställningar. Vår första frågeställning Hur ser socialsekreterarna 
på kommunikation med klienter via digitala verktyg ur ett klientperspektiv? 
besvaras genom kategorin Underlättar kommunikationen för klienten. Vår 
andra frågeställning Hur ser socialsekreterarna på kommunikation med 
klienter via digitala verktyg ur ett professionsperspektiv? besvaras med hjälp 
av tre kategorier; Underlättar arbetet för den professionelle, Försvårar arbetet 
för den professionelle samt Professionsrollen. Vi kommer redovisa varje kat-
egori var för sig då de innehåller ett antal subkategorier. I slutet av varje kat-
egoris redogörelse reflekterar vi kring olika etiska riktlinjer som har betydelse 
för vår tolkning av materialet. I den sista delen av kapitlet sammanställer vi 
resultatet med avslutande reflektioner.

För att få en överblick över kategorier och subkategorier presenterar vi 
först en tabell över dessa.

Figur 2. Lista över kategorier.

Kategorier Subkategorier

5.1 Underlättar kommunikationen för klienten 5.1.1 Tillgänglighet
5.1.2 Valmöjlighet

5.2 Underlättar arbetet för den professionelle 5.2.1 Gränssättning
5.2.2 Komplement
5.2.3 Effektivisering

5.3 Försvårar arbetet för den professionelle 5.3.1 Tillgänglighet
5.3.2 Skriftliga misstolkningar
5.3.3 Tekniken
5.3.4 Lagar och riktlinjer

5.4 Professionsrollen 5.4.1 Legitimitet
5.4.2 Relationsskapande
5.4.3 Det fysiska mötets bety-
delse 
5.4.4 Klientens bästa 

5.1 Underlättar kommunikation för klienten
Denna kategori utmynnade i två subkategorier; Tillgänglighet och Valmöj-
lighet, vilka vi tolkade det som att det beskriver hur socialsekreterarna ser på 
kommunikation via digitala verktyg ur ett klientperspektiv. Tillgänglighet och 
valmöjlighet lyftes på många olika sätt i det empiriska materialet, där tillgäng-
lighet handlar om klientens möjlighet att komma i kontakt med socialtjänsten 
och valmöjlighet om vilket sätt denne väljer att göra det på.
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5.1.1 Tillgänglighet
Något som var framträdande i materialet var att socialsekreterarna menade 
att genom de digitala verktygen finns möjligheten att socialtjänsten blir mer 
tillgänglig för klienten. Detta lyfts främst som positivt utifrån klienternas 
perspektiv då socialsekreterarna var medvetna om att det ofta uppstår ett 
dilemma i arbetet, att socialsekreterarna önskar vara mer tillgängliga för 
klienten men att tiden ofta inte räcker till att kunna vara det. I vårt empiriska 
material ser vi flera aspekter som socialsekreterarna pekar på som positivt 
vad gäller tillgängligheten. De menar exempelvis att klienten kan uppleva det 
som att de professionella är tillgängliga dygnet runt när det inte finns några 
telefontider att förhålla sig till. Klienterna har möjlighet att ta kontakt genom 
SMS eller mail när det passar dem, vilket de lyfter som positivt för klienten på 
så sätt att de i alla fall har fått ur sig det de tänker på och att det sedan är upp 
till den professionelle att behandla frågan. 

Fördelar är väl att klienterna tror att man är tillgänglig dygnet 
runt. (Fokusgrupp 1)

Om de vill avboka ett besök eller så, ibland har man sin telefon 
avstängd sen ska de försöka nå en, då är det väldigt smidigt att 
bara skicka iväg ett SMS. 

(Fokusgrupp 2)

De lyfter även en annan aspekt att kommunikationen via digitala verktyg 
oftare innebär att klienterna kan få ett snabbare svar på sina frågor än om 
socialsekreterarna ska ringa upp och ta det per telefon eller i ett möte. Detta 
då socialsekreterarna ofta har telefonen med sig under dagen vilket bidrar 
till att de kan skicka iväg ett snabbt svar via SMS, medan de genomför andra 
arbetsuppgifter. 

[...] istället för att folk ringer och säger ’jag har ringt och sökt dig 
på den fasta och du är aldrig där och den är upptagen’. Men ett 
SMS, ett mail det gör att de i stort sett får svar, kanske inte direkt, 
men under samma dag. (Fokusgrupp 1)

Jag tror också att folk uppskattar det mera, det går snabbt att 
svara och sånt. (Fokusgrupp 2)

För de klienter som har svårigheter med fysiska möten kan socialsekreteraren 
genom digitala verktyg bli tillgänglig genom att dessa kommunikationsmedel 
öppnar upp för nya vägar att kommunicera på som är hanterbara för dessa 
klienter. En klientgrupp som nämndes specifikt här var ungdomar, vilka de 
menar har förändrat sina kommunikationssätt och kan upplevas som att de 
inte har förmåga att hantera möten i det fysiska. 
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Kanske till och med för att etablera en kontakt för att man ska 
kunna träffas sen, för vissa personer inom socialpsykiatrin mår så 
pass dåligt att de inte kommer hemifrån. (Fokusgrupp 1)

Mycket gentemot ungdomar, när ungdomar undrar saker och 
har svårt för att ringa själva eller söka kontakt. (Fokusgrupp 2)

Man skulle kunna använda mer Skype än vad man gör kanske, 
det skulle vara mer praktiskt för folk som har svårt att komma hit 
eller som har svårt med ett fysiskt besök överhuvudtaget. (Fokus-
grupp 1)

5.1.2 Valmöjlighet
Vad det gäller socialsekreterarnas tankar kring valmöjlighet så menar de 
att de digitala verktygen ger klienten möjlighet att själv välja det kommu-
nikationssätt som de är mest trygga och bekväma med. Traditionella kom-
munikationsvägar såsom telefonsamtal tänker socialsekreterarna, utifrån ett 
klientperspektiv, ibland skulle kunna upplevas som ett kommunikationsmedel 
som känns obekvämt. Klienterna kanske inte är förberedda kring vad som 
förväntas av dem eller vilka frågor de kommer behöva svara på. I den skriftliga 
kommunikationen menar socialsekreterarna att det istället blir tydligare vad 
man undrar över, vilket kanske inte behöver upplevas lika skrämmande. Vi 
tolkar det också som att de menar att deras upplevelse är att klienterna då 
även kan få möjlighet att tänka igenom svaren innan, vilket kanske kan up-
plevas som tryggt för dem.  

Jag tycker att det blir större och större andel, både föräldrar och 
ungdomar som inte gärna svarar, så skickar man ett SMS så får 
man ett svar. (Fokusgrupp 1)

De behöver inte ’fejsa’ handläggaren eller vem det nu må vara 
muntligt, utan det räcker med att svara, det är tryggt och på ett 
betryggande avstånd. (Fokusgrupp 2)

Ja och så tänker jag att många är mer bekväma i det för att de 
inte tycker om att prata i telefon. (Fokusgrupp 1)

Vidare lyfter socialsekreterarna att kommunikation via digitala verktyg skulle 
kunna leda till att klienterna kan öppna upp och kanske berätta sådant som 
annars inte skulle komma fram till socialsekreterarna. Detta kan vara bra för 
klienten för förutsättningen att få den hjälp som behövs. 

Det kanske är saker som ett barn eller ungdom inte klarar av att 
berätta ’face to face’ på socialkontoret när mamma sitter utanför 
men när man sitter hemma på rummet med telefonen i sängen så 
kan man [klick, klick] så kommer det fram information som an-
nars inte hade kommit fram. (Fokusgrupp 1)
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En annan aspekt är att socialsekreterarna menar att användningen av digitala 
verktyg kan leda till att ge klienterna ökade möjligheter att själva höra av sig 
när de har tid och möjlighet. Vi ser detta främst som en del i att jämna ut 
obalansen i relationen, genom att den professionelle inte förväntar sig att 
klienten ska vara tillgänglig eller har möjlighet att svara när som helst, när 
socialsekreterarna själva är svåra att nå. 

Jag menar, alla kanske inte vill skylta med att man har kontakt 
med oss, att jag tänker att det kanske också är ett litet diskret sätt 
att kunna kommunicera. (Fokusgrupp 1) 

Säg att de är på något behandlingshem eller om man jobbar 
eller vad det än må vara, så är det lättare att skicka iväg ett SMS, 
då kan de svara på det när de har tid, när de ser det, man stör dem 
inte. (Fokusgrupp 2)

Vi har tolkat det som att de tankar och erfarenheter som socialsekreterarna 
lyfter under kategorin Underlätta kommunikation för klienten handlar 
om hur socialsekreterarna beaktar klientens rätt till självbestämmande och 
personliga integritet. I socialarbetarnas etiska riktlinjer återfinns två punkter 
som lyfter detta, vilka är:

1 Socialarbetaren ska se andra människor som jämlikar och bemöta 
klienten med respekt, empatisk uppmärksamhet och vänlighet.  

2 Socialarbetaren ska respektera klientens personliga integritet och värna 
den enskildes självbestämmande i den mån det inte inskränker samma 
rätt för andra eller innebär att klienten påtagligt skadar sitt eget liv. In-
satserna ska så långt som möjligt bygga på delaktighet och samförstånd 
(Akademikerförbundet SSR 2015, s. 25).

Tillgången till de digitala verktygen ger socialsekreterarna möjlighet att ta 
hänsyn till klienternas olika svårigheter och behov vad det gäller olika sätt att 
kommunicera på vilket kan tolkas som en del i att bemöta klienter med res-
pekt. Ett citat som vi tänker sammanfattar detta och som pekar på att det hela 
tiden är ett övervägande kring hur man ska förhålla sig till kommunikationen 
med klienter. 

Det är väldigt olika hur klienterna tycker, en del vill att du skickar 
SMS andra, ’jag vill att vi pratar i telefon’ [...] Man kanske har 
dyslexi och då är SMS inte så bra, varje ärende blir unikt så när det 
gäller kontakten. (Fokusgrupp 1)

Hur klienterna befinner sig i ett underläge gentemot den professionelle 
är en väsentlig aspekt i det sociala arbetet vilken utgör grunden för att en 
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etisk reflektion är nödvändig (Akademikerförbundet SSR 2015, s. 6). Vi ser 
att tillgänglighet och valmöjlighet stärker klientens självbestämmande och 
delaktighet i kontakten med socialtjänsten, att anpassa kommunikationen 
efter klienternas behov är ett sätt att utjämna den makt som ofta lyfts som 
en påverkande faktor i kommunikationen mellan socialsekreterare och klient. 

5.2 Underlättar arbetet för den professionelle
Denna kategori behandlar de tankar som vi har kunnat identifiera i vårt 
empiriska material där socialsekreterarna talar om hur de digitala verktygen 
skulle kunna underlätta arbetet för de professionella i kontakten med klienter. 
Denna kategori innefattar tre subkategorier Effektivisering, Gränssättning 
och Komplement.

5.2.1 Effektivisering
Effektivisering av arbetsuppgifter behandlade de tankar och erfarenheter 
som socialsekreterarna lyfte kring att de digitala verktygen i vissa fall skulle 
kunna användas för att underlätta arbetet. Ett exempel på detta var att man 
som professionell inte behöver resa till olika platser, utan istället kan ta vissa 
möten digitalt. De lyfte dock att detta bara gäller möten som innefattar vissa 
arbetsuppgifter, vilka inte hade med den utredande myndighetsutövningen 
att göra.

I kammarrätten […] Det var på storbild det kändes nästan som 
att man satt i samma rum fast man var på så pass långt avstånd, 
sådana grejer att man kan ta till det när det verkligen behövs, det 
är jättebra. (Fokusgrupp 2)

En annan del av effektiviseringen handlar om att det blir en snabb kommuni-
kation med klienterna genom de digitala verktygen. Detta blir tidseffektivt för 
de professionella genom att de lättare får kontakt med klienterna, de behöver 
inte vänta lika länge på att få svar. 

Det är väldigt mycket smidigare med SMS än att ringa, tycker jag. 
Det tar väldigt mycket mer tid när man kanske bara ska föreslå en 
tid, då är det bra att bara kunna skicka ett SMS. (Fokusgrupp 1)

Sen underlättar SMS istället för att man ska hålla på med brev 
fram och tillbaka för det tar tid, men inte vid första kontakten. 
(Fokusgrupp 2)

Ytterligare en del som vi kunde se var att socialsekreterarna lyfte en aspekt av 
tidseffektivisering vilket handlar om att kommunikation med hjälp av digitala 
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verktyg underlättar i vissa fall och även ger möjligheten att kunna avsluta vissa 
arbetsprocesser mer effektivt än genom andra kommunikationsvägar.

Med generella frågor så skulle det vara väldigt praktiskt att kunna 
eller svara på det via mail eller via chatt. (Fokusgrupp 1)

Det var en kille som inte var jättesocial och då skrev han, för då 
kom han inte på första besöket. Men då sms-ade han och bad om 
ursäkt. Och sen skrev han att jag har ångrat mig, jag är inte längre 
intresserad och då kunde vi föra konversationen ’ok men då vet 
jag, då kommer jag avsluta dig som ärende här´. (Fokusgrupp 2)

De digitala verktygen ger också socialsekreterarna en möjlig ingång att skapa 
en relation till ungdomar som kanske annars känner motstånd inför att med-
verka i ett fysiskt möte. Detta blir särskilt effektivt för de professionella genom 
att de inte behöver göra några större ansträngningar för att få till denna rela-
tion annat än att erbjuda en annan kommunikationsväg.

Vissa ungdomar vill inte komma hit heller och prata och ha möte, 
utan de vill ha ett snabbt svar precis, just då. Då blir det lätt så att 
man möter dem på det planet för att kunna få ha kontakten och 
kunna få ha insynen, då har man ju åtminstone det. (Fokusgrupp 1)

5.2.2 Gränssättning
Nästa subkategori som vi identifierade under kategorin Underlättar arbetet 
för den professionelle handlar om hur socialsekreterarna i vissa fall sätter 
gränser för vilka kommunikationsvägar som de tycker är lämpliga för olika 
ändamål. Här har vi kunnat se att de pekar på att användningen av digitala 
verktyg kan vara en fördel för dem som professionella exempelvis i kommuni-
kation med klienter som kan utgöra ett hot. Där lyfts tankarna om att i dessa 
fall kan det vara en fördel att kunna kommunicera via digitala verktyg, istället 
för att dessa klienter ska behöva komma till socialkontoret, vilket påverkar 
socialsekreterarnas arbetsmiljö.

Om det skulle vara en person som är hotfull, där skulle det kun-
na vara ganska skönt att slippa det fysiska om man får säga så. 
(Fokusgrupp 1)

Socialsekreterarna lyfte även de tillfällen då de istället menar att det inte pas-
sar att ta kommunikationen via digitala verktyg, där de sätter en gräns för 
vad de som socialsekreterare anser är lämpligt att kommunicera via digitala 
verktyg. I detta sammanhang lyfte de att klagomål är svårare att kommunicera 
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digitalt, i dessa fall krävs det ett fysiskt möte då klagomål ofta upplevs som 
svåra att bemöta och man vill i och med detta inte riskera att den digitala kom-
munikationen ytterligare ska leda till missförstånd och misstolkningar kring 
det som sägs. Socialsekreterarna lyfte i detta sammanhang även att de klienter 
som har klagat skriftligen och ombeds komma till socialkontoret ofta då inte 
är intresserade av att komma på ett möte för att diskutera frågan.

Kommer det in en harang på tre sidor med frågor eller påstående 
om vad vi har gjort eller inte gjort, ja men då är det ju, ’vi har mot-
tagit och vi återkommer med en tid’. (Fokusgrupp 1)

Vi kan inte SMS:a fram och tillbaka om vad vi jobbar med utan 
då får vi erbjuda ett möte. ’Då får du komma hit igen och så får vi 
prata om varför det har blivit som det blivit’. (Fokusgrupp 2)

5.2.3 Komplement
En annan aspekt som lyftes av socialsekreterarna var att ur den profes-
sionelles perspektiv kan de digitala verktygen fungera som ett komplement 
för att underlätta i kommunikationen med klienten. De delar som de här 
lyfter är att de digitala verktygen aldrig kommer kunna ersätta de traditionella 
kommunikationsvägarna, men att de digitala verktygen skulle kunna fungera 
som ett bra komplement i vissa fall genom att exempelvis kunna förstärka 
ett telefonsamtal med hjälp av bild. Något som även nämndes var olika app-
likationer eller andra hjälpmedel som kunde användas för att förstärka den 
verbala kommunikationen i ett fysiskt möte.

 Jag har ju svårt att se att digitala verktygen helt och håller skulle 
kunna ersätta på det sättet som vi arbetar idag med fysiska möten 
och hembesök och allt vad det är, men det är ju ett bra komple-
ment. (Fokusgrupp 1)

Att bara sitta med en klient per telefon på högtalare blir också 
ganska opersonligt än om man kunde sett föreståndaren på en 
bild och då blir det ändå lite mer personligt även om det inte är 
fysiskt. (Fokusgrupp 2)

Något som vi kan se under kategorin Underlätta arbetet för den professionelle 
är att en profession som arbetar under ständig tidspress kan se fördelar i 
tidseffektiva arbetsmetoder. Vi tänker även att vi kan tolka de erfarenheter 
och tankar som socialsekreterarna lyfter under kategorin Underlätta arbetet 
för den professionelle till de etiska riktlinjerna som professionen har i relation 
till organisationen, att:

• Socialarbetaren ska vara medveten om och ha en lojal inställning till 
verksamhetens grundläggande uppdrag.
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Detta innebär att man måste kunna avväga när det finns möjlighet att genom-
föra arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt då det kan finnas andra arbetsupp- 
gifter som det behöver läggas mer tid på. 

Vår tolkning är även att socialsekreterarna lyfter en annan av de etiska 
riktlinjerna under denna kategori nämligen att:  

• Socialarbetaren ska medverka till att den egna verksamheten håller en 
hög kvalitet och kan utvecklas för att svara mot människors behov och 
förändrade samhällsförhållanden.

En del i detta är att erbjuda olika kommunikationsvägar och anpassa kom-
munikationen efter klienternas behov.

5.3 Försvårar arbetet för den professionelle
Under denna kategori behandlas de tankar som socialsekreterarna hade 
om hur de digitala verktygen kunde försvåra arbetet för den professionelle. 
Följande subkategorier presenteras nedan, Tillgänglighet, Skriftliga mis-
stolkningar, Tekniken samt Lagar och riktlinjer.

5.3.1 Tillgänglighet
Något som socialsekreterarna lyfte som en försvårande omständighet vad 
gäller att använda digitala verktyg i kommunikation med klienter var att det 
ledde till att de var tillgängliga för klienterna hela tiden. Då de digitala verkty-
gen inte har några ramar eller öppettider att förhålla sig till kan de skicka iväg 
e-post och SMS vilken tid som helst på dygnet. 

Jag tänker att klienter, i och med att de vet att man oftast är till-
gänglig, att man oftast har telefonen i handen. De kan förvänta 
sig att vi ska svara väldigt fort till skillnad mot om man ringer till 
exempel. (Fokusgrupp 1)

De ringde och sms-ade hela tiden så att då blev det för mycket, 
vi blev tillgängliga för dem hela tiden, för minsta lilla. (Fokus-
grupp 2)

5.3.2 Skriftliga misstolkningar
Skriftliga misstolkningar var en annan subkategori som kunde identifieras, 
vilket visade på hur detta försvårade arbetet för den professionelle. Dels hand-
lar det här om att genom det skriftliga språket via digitala verktyg såsom SMS 
eller e-post, upplevde socialsekreterarna att misstolkningar lätt kunde ske.

Man ska inte ha för mycket skriftlig kontakt [...] Jag kanske skriver 
en sak och tänker att det låter ok, då tycker personen ’att hon är asför-
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bannad på mig’ eller något sådant, får för sig saker. (Fokusgrupp 1)
Det blir en konversation som blir för stor, för det är också lätt 

att misstolka tänker jag [1: mmm, det är ju så lätt] tonen i SMS. 
(Fokusgrupp 2)

När du pratar i telefonen eller har dem i ett möte, hör de mitt 
röstläge, de hör tonen när jag betonar orden, det gör man inte 
i ett SMS eller mail vilket kan göra att det blir väldigt mycket 
missförstånd. Det händer inte i ett samtal, när du för det fysiska 
samtalet. (Fokusgrupp 1)

Socialsekreterarna lyfte även denna problematik och menade att kommuni-
kationen med ungdomar via digitala verktyg var särskilt problematiskt då de 
använder ett annat språk, exempelvis förkortningar som ungdomarna själva 
skapat. Detta var något som socialsekreterarna lyfte att de inte kände sig 
hemma i och upplevde därför att det försvårade deras arbete, när de använde 
sådana kommunikationsvägar.

 ’Vad menar du nu?’ det vill inte ungdomarna höra, att få ett 
frågetecken tillbaka ’vad fasen fattar du inte’. Det är det jag menar, 
i ett fysiskt samtal så använder de sig inte av förkortningar på det 
viset utan det är i mail och SMS. (Fokusgrupp 1)

Men alltså det här LOL, jag vet vad det betyder men det finns en 
massa som de använder sig av som du inte förstår. (Fokusgrupp 1)

Något som även lyfts som problematiskt och försvårande för den profes-
sionelles arbetssituation var att kommunikation via digitala verktyg främst 
i SMS- eller mailform kan leda till att det skriftliga materialet kan tas ur sitt 
sammanhang och användas emot socialsekreteraren. 

Mail kan man också klippa ut och lägga in i andra sammanhang, 
’Såhär sa hon då’. Det kanske har föregåtts av en hel diskussion 
och en slutkläm men man tar det så, ja visst jag har ju sagt det 
men inte i det sammanhanget utan det hörde ihop med det här. 
(Fokusgrupp 1)

5.3.3 Tekniken
En subkategori som kunde identifieras som försvårande i kommunikationen 
var socialsekreterarnas erfarenheter och tankar kring hur de tekniska 
förutsättningarna påverkade kommunikationen. Något som de framför allt 
pekade på var att om tekniken strular påverkar det även kvaliteten på mötet.

Vi har ju ändå lite överseende med tekniken men jag tänker att 
skulle man ha det med en klient och det blir lite hackigt och man 
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får fråga om, då blir det nog väldigt snabbt irritation och då blir 
det nog inte så bra [...] det hänger ju mycket på att tekniken lev-
ererar. (Fokusgrupp 1)

Det ska inte vara en massa strul för då tappar man fokus re-
dan från början på vad man ska prata om, utan det ska bara vara 
[klick, klick, klick]. (Fokusgrupp 2)

Ett problem som även lyftes var att inte alla har samma tekniska förutsättnin-
gar. Dels handlar förutsättningarna om att det blir ett problem om alla inte 
har tillgång till bra internetuppkoppling, men en annan aspekt är även att alla 
inte har tillgång till den tekniska utrustningen som krävs.

 Ska man kunna ha ett Skype-samtal som fungerar så kräver det 
lite, både ren teknik och utrustning, det är långt ifrån alla som har 
det. (Fokusgrupp 1)

Fy, med den där lilla skärmen! Gud, men det gick, vi pratade 
iallafall [skratt] men det blev inte så bra. (Fokusgrupp 2)

5.3.4 Lagar och riktlinjer
Lagar och riktlinjer var även en subkategori som vi identifierade utifrån de 
olika tankar som socialsekreterarna lyfte kring deras syn på användning av 
digitala verktyg ur ett professionsperspektiv. 

En aspekt kring lagar och riktlinjer var att dessa styr hur socialsekreterare 
har möjlighet att använda digitala verktyg i kommunikation med klienter. De 
lyfte även den arbetsbörda som skapas vid användningen utifrån gällande 
lagstiftning. 

Om GDPR kommer bromsa tillbaka och vi inte får skicka SMS, då 
kommer det bli ett hinder för oss istället. (Fokusgrupp 2)

En del vill ju SMS:a fram och tillbaka ibland. När man ska skri-
va in det i journal, det kan bli väldigt mycket och långa. (Fokus-
grupp 2)

En annan aspekt som lyftes var även att det blir ett problem när lagar och rikt-
linjer inte hänger med i den digitala utvecklingen, vilket skapar en osäkerhet 
hos den professionelle hur denne ska förhålla sig till de digitala verktygen. 

Det är smidigt och så med SMS men får vi kritik för det, då vet jag 
inte hur man ska tänka, ska man följa med i den utvecklingen så 
måste annat förändras.  (Fokusgrupp 1)
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En osäkerhet och i vissa fall en okunskap kring hur man ska kunna tyda de 
lagar som socialsekreterarna har att förhålla sig till i relation till de tekniska 
verktygen nämndes även, främst handlade det då om att sekretesslagstiftnin-
gen var svårtolkad i detta ändamål, vilket skapade en viss rädsla hos social-
sekreterarna att de skulle göra något fel. 

Vid sekretess och lagarna och den biten, det behöver man kolla 
upp lite mer, där behöver man komma lite längre fram tror jag.” 
(Fokusgrupp 1)

JO har riktat kritik [...] även om vi är ’pro’ så kan vi få på fin-
grarna även om det kanske inte är känsliga uppgifter. (Fokus-
grupp 1)

En sista del vad gäller sekretessen var att tekniken ansågs vara ett så pass 
osäkert kommunikationsmedel, vilket skulle kunna äventyra att känsliga 
uppgifter kommer till obehöriga eller att man löper risk att dela med sig av 
sekretessbelagda uppgifter genom att exempelvis skicka SMS för att sedan 
inse att man har fel telefonnummer. Denna risk ansågs vara mindre när man 
skickade brev via posten. Även om de lyfte att detta ändå inte är helt säkert.

Man vill försäkra sig om, i synnerhet vid den första kontakten, att 
man vet. Är det här ett uppdaterat telefonnummer? För då är det 
ännu mer osäkert över vem det är som tar emot informationen. 
(Fokusgrupp 1)

Det vet man ju inte heller men ett telefonnummer är ju inte 
alltid säkert att det stämmer, det kan komma till en annan person. 
(Fokusgrupp 2)

Vi har tolkat det som att det som lyfts i denna kategori behandlar de 
svårigheter som de professionella upplever att de digitala verktygen blir för 
dem i deras yrkesutövning. Det sociala arbetet ska grunda sig på vetenskap 
och beprövad erfarenhet, vilket lyfts i socialsekreterarnas etiska riktlinjer 
(Akademikerförbundet SSR 2015, s. 25). Vi tänker att kommunikation via de 
digitala verktygen fortfarande är ett kommunikationssätt som är obeprövat 
utifrån socialsekreterarnas myndighetsroll, vilket skapar osäkerhet hos de 
professionella. Vi tolkar det som att socialsekreterarna inte vill göra fel, vilket 
grundar sig i att de inte vill använda ett arbetssätt som kan utgöra en fara för 
att klienters sekretessbelagda uppgifter ska komma i fel händer, vilket i sin 
tur skulle innebära att socialsekreteraren inte uppfyller de krav som ställs på 
professionen, att förhålla sig till de lagar och riktlinjer som arbetet kräver. I 
och med detta så menar vi att socialsekreterarna belyser nackdelar med de 
digitala verktygen och istället lyfter fördelar med andra kommunikationssätt 
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som de professionella känner sig trygga i att använda och där de vet vad som 
gäller. 

5.4 Professionsrollen
Denna kategori behandlar hur socialsekreterarna ser på kommunikation 
med klienter via digitala verktyg utifrån deras roll som professionella. Vi har 
tolkat det som att socialsekreterarna i denna kategori beskriver hur de digitala 
verktygen påverkar deras professionella roll och den kunskap och tankar som 
socialarbetare har kring kommunikation. Följande subkategorier presenteras; 
Legitimitet, Relationsskapande, Det fysiska mötets betydelse och Klientens 
bästa.

5.4.1 Legitimitet
Socialsekreterarna beskriver att de utifrån den professionella myndighetsrol-
len, måste ha legitimitet för de kommunikationsvägar som de använder. Med 
detta menas att de behöver ha stöd i lag och förtroende från allmänheten för 
de kommunikationsmedel som de använder. Olika kommunikationsvägar kan 
fungera för olika typer av ändamål men där tankarna som lyfts ändå är att 
en myndighet hela tiden måste förhålla sig till och reflektera kring vad kom-
munikationssättet förmedlar. Ett brev kan upplevas mer formellt till skillnad 
mot ett SMS, man behöver därför fundera kring vilket kommunikationssätt 
man ska använda beroende av det man vill förmedla.

Man skickar ju inte några dåliga beslut eller negativa svar eller 
vad man skulle säga i ett SMS, inte i mail heller. (Fokusgrupp 2)

Man tänker till en extra gång innan man skickar ett medde-
lande, det gör jag i alla fall och när vi skickar kallelse till den här 
första kontakten i förhandsbedömningar så skickar man ju alltid 
det via post hem till vårdnadshavare, vi skickar ju inte mail eller 
per SMS. (Fokusgrupp 1)

[...] och mer formellt också, det är en myndighet som skickar 
ett brev för den första kontakten. (Fokusgrupp 2)

5.4.2 Relationsskapande
Att skapa en god relation till klienten är en förutsättning för att socialsekrete-
rarna ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Under denna subkategori 
kunde vi identifiera flera aspekter som visade på hur socialsekreterarnas 
erfarenheter och tankar om att kommunicera via digitala verktyg påverkas 
av hur de digitala verktygen i vissa fall försvårar för att skapa den viktiga 
relationen och alliansen som är en förutsättning för yrket. En bra relation kan 
leda till att klienterna släpper in socialsekreteraren så att denna får insikt i 
klienternas problem och behov.
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Det negativa med digitala möten är väl då att man tappar kontak-
ten, att man inte skapar den där relationen som ändå är så viktig. 
(Fokusgrupp 2)

Citatet nedan behandlar även den en aspekt av relationsskapande, men vilken 
snarare handlar om att den professionelle vill skapa en positiv bild av social-
sekreteraren och socialtjänsten vilket de tänker förhoppningsvis kan leda till 
att klienterna kan komma att vilja samarbeta i framtiden. De lyfter i detta 
sammanhang även att det är det personliga mötet som är viktigt för att kunna 
skapa en bra relation till klienten.

Sen att bara kunna visa att man själv, att de själva ser att man 
faktiskt hör och att man lyssnar. Att de förhoppningsvis också får 
en positiv bild av att man kanske kommer med ett vänligt leende, 
alltså att mötet med ’soc’ ändå kan bli positivt, för så många har 
den negativa inställningen om socialtjänsten. (Fokusgrupp 2)

5.4.3 Det fysiska mötets betydelse
Socialsekreterarna lyfte även att deras syn på att kommunicera med klienter 
med hjälp av digitala verktyg, påverkas av deras tankar kring det fysiska mötets 
betydelse i arbetet, vilket framträdde väldigt tydligt i vårt material. De menade 
att det fysiska mötet var en förutsättning för att de skulle kunna genomföra 
sina arbetsuppgifter, och även en förutsättning för att deras kunskaper utifrån 
sin professionella roll inte skulle gå förlorad.

I denna subkategori fann vi några olika tankar som presenterades kring 
det fysiska mötets betydelse. En del var att kroppsspråket var viktigt för att 
kunna göra bedömningar och läsa av klienterna, vilket socialsekreterarna 
ansåg sig gå miste om i den digitala kommunikationen. 

 Så sitter man och skakar med benen ’Jag mår jättebra, jag är jät-
telugn’ och så visar hela kroppen på något annat. (Fokusgrupp 1)

När du träffar en människa, kroppsspråket talar väldigt tydligt 
är du ledsen, arg, glad. Det är så lätt att dölja om man bara inte 
träffar dem. (Fokusgrupp 2)

En annan del som de lyfte var även att det fysiska mötet är viktigt. Detta för 
att kunna läsa av olika signaler som klienterna utstrålar, vilket gör att social-
sekreterarna kan få en bättre uppfattning om klienten och dennes situation. 
Denna färdighet, att läsa av signaler, lyfte de som särskilt viktig för att kunna 
genomföra sina arbetsuppgifter och för att kunna analysera klienternas situ-
ationer.
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Och man får en bild av vad det är för en person, man kan ju läsa 
av ganska mycket sen är det ju inte säkert att man läser av rätt 
signaler men man får ju ändå ett hum. (Fokusgrupp 2)

Man ser inte hela kroppen och man ser inte de här små signalerna 
eller stämningen i rummet. (Fokusgrupp 1)

Det är väl lite hur man är som person också men jag tycker ju 
om att träffa klienten både vart de är och hur de är och hur de 
fungerar. Se hur de fungerar i den miljön, agerar, det gör du inte 
riktigt bara på en skärm. (Fokusgrupp 2)

Något som även lyftes kring socialsekreterarnas syn på användning av digitala 
verktyg i kommunikation med klienter är att dessa skulle kunna leda till att 
deras kunskaper utifrån deras professionella roll, kunskapen om att kunna 
möta människor och föra ett samtal, skulle kunna gå förlorade om det fysiska 
mötet inte praktiseras.

Det finns en viss risk med att vi tappar våra ’skills’, nej men våra 
kunskaper och alltså våra sätt att möta folk på genom att bara an-
vända oss utav SMS, mail, Skype och video för det är ändå i det 
fysiska mötet som det händer så väldigt mycket. (Fokusgrupp 1)

I fokusgrupperna lyftes även att de digitala verktygen aldrig kan ersätta det 
fysiska mötet. De ansåg att det fysiska mötet var det viktigaste för dem som 
professionella och att utan dem skulle de aldrig kunna göra sina bedömningar. 

Det digitala kan aldrig ersätta det personliga mötet. Det person-
liga mötet är jätteviktigt. (Fokusgrupp 1)

De digitala verktygen, absolut som ett hjälpmedel i ett klient-
besök. Men ändå vikten av att ha det personliga mötet och träffas. 
(Fokusgrupp 2)

5.4.4 Klientens bästa
En sista subkategori under kategorin Professionsrollen som vi kunde iden-
tifiera var den där de professionella handlade utifrån vad de ansåg var för 
klientens bästa.
Här belyses en viss problematik kring videosamtal då socialsekreteraren i 
dessa möten inte kan se om det kan finnas andra i rummet som påverkar eller 
får ta del av känslig information som skulle kunna leda till skada för klienten. 
Barn nämns i detta sammanhang som extra känsliga. Socialsekreterarna lyfter 
även att vissa klienter ibland saknar spärrar för vad de ska dela med sig av för 
information. De menar att dessa klienter behöver skyddas då de själva inte 
alltid förstår vad som är för deras eget bästa.
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Det här med sekretessen, vad finns det för människor runt om-
kring som hör vad vi pratar om för vi har ju de som inte har några 
spärrar alls. (Fokusgrupp 1)

När det gäller barn så måste man ju veta att de är på ett tryggt 
ställe, att det är bra runt omkring för att man inte ska behöva 
misstänka att det är någon som står och påverkar i bakgrunden. 
(Fokusgrupp 1)

Ytterligare ett problem som nämndes var kring att känsliga uppgifter kan 
komma i fel händer när man använder digitala verktyg. Detta handlar om 
att socialsekreterarna anser att det finns en risk att andra än klienten kan se 
SMS- och mailkonversationer socialsekreteraren och klienten emellan.

Det skulle kunna fångas upp av någon annan [...] det kanske är 
något barn som tittar på det eller partner. (Fokusgrupp 1)

Ett annat problem som kan uppstå och som de nämner i citatet nedan, är att man 
inte alltid kan veta vem som är avsändare och mottagare. Man kan låna någon 
annans telefon och på så sätt få information som denne egentligen inte skulle få ta 
del av. En annan aspekt som lyftes var även att mailen kan vara skickade av någon 
annan via dennes telefon vilket gör det svårt att respondera på.

Ja vi kan ju aldrig skicka bara rakt ut, vi måste veta att det är det 
här numret, att vi verkligen vet att det är det här numret. (Fokus-
grupp 2)

Det är likadant i mail som man får från klienter, där vet man 
inte om det är från den som har skrivit, det kan ju vara vem som 
helst, SMS också. (Fokusgrupp 1)

Vi vet att vi måste kontrollerat numret och det är svårt med alla 
kontantkort, det är inte helt hundra. (Fokusgrupp 2)

Mitt klientel byter telefoner och telefonnummer hejvilt, så man 
kan aldrig veta säkert. (Fokusgrupp 2)

Att socialsekreterarna värnar om klientens bästa framträder även i diskus-
sionen kring valet av att använda digitala verktyg framför traditionella kom-
munikationssätt. Deras tankar är att det måste vara värdeskapande och inte 
bara för att effektivisera arbetet.

Man måste veta varför man gör det och det får ju inte bara vara 
för att vi ska slippa resa utan då måste man verkligen ta ställning 
till om det är värdeskapande. (Fokusgrupp 1)

Det ska vara effektivt [...] men samtidigt är det ju inte det som 
är det viktiga egentligen [...] jag tänker att det är hur vi når våra 
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klienter på bästa sätt. (Fokusgrupp 2)
Ska man då in med tekniska lösningar också så att det blir 

ännu mindre direktkontakt då måste man ju överväga mer delak-
tighet och tätare möten. (Fokusgrupp 1)

         

Något som vi kunde se framträda under denna kategori var hur socialsekrete-
rarna beskriver hur de digitala verktygen kan utmana professionens kunskap 
och socialsekreterarnas professionella roll, genom att de digitala verktygen 
inte ger socialsekreterarna möjlighet att ta tillvara på den kompetens som 
de har. Denna kunskap handlar främst om att kunna analysera och göra 
bedömningar av klienternas situation. Detta var något som de menade inte 
gick att göra om man enbart använder digital kommunikation då man genom 
detta kommunikationsmedel inte kan få en helhetsbild över klientens situa-
tion. Något som vi kan koppla detta till är den etiska riktlinje som säger att:

• Socialarbetaren ska sträva efter att skapa förtroende för socialt arbete 
och för socialarbetarens professionella kompetens samt vara öppen för 
kritisk granskning av sin yrkesutövning.

Vi menar därför att socialsekreterarna tycks lyfta olika aspekter under denna 
kategori som ett sätt att visa på professionsrollens betydelse och det faktum 
att förtroende för professionen behövs för att inte deras yrke ska urholkas. 
En reflektion som vi gjort i förhållande till denna riktlinje är att om social-
sekreterarna använder arbetsmetoder som leder till att de inte kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett adekvat sätt riskerar professionen att förlora förtroende 
och sin ställning i samhället, sin legitimitet.

5.5 Avslutande reflektion
Vi har kunnat se att socialsekreterarna lyfte ett antal fördelar respektive nack-
delar med att kommunicera med klienter via digitala verktyg. Återkommande 
i fokusgrupperna var att frågan hela tiden kan ses utifrån två håll. Denna 
aspekt av materialet är viktig för att visa på det etiska övervägandet som hela 
tiden görs i förhållande till användningen av de digitala verktygen. Vi har valt 
att presentera för- respektive nackdelar i en tabell där de aspekter som har 
koppling till varandra placerats jämsides i tabellen.

En fördel med digitala verktyg upplevs vara att socialtjänsten blir mer lätt-
tillgänglig. Socialsekreterarna lyfte att de tänkte att klienterna kanske kunde 
uppleva det som att socialsekreterarna var tillgängliga dygnet runt. Å andra 
sidan lyfte socialsekreterarna även att tillgängligheten ledde till ett annat 
problem för dem, att sätta gränser kring för vad och när det var lämpligt för 
klienterna att ta kontakt. I slutändan förmodas det att den ökade tillgäng-
ligheten även leder till en ökad arbetsbelastning. 
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Figur 3. Fördelar och nackdelar med digitala verktyg.

Fördelar Nackdelar

Lättillgängligt Tillgänglighet skapar arbetsbörda

Snabb kommunikation Osäkra kommunikationsvägar 

Valmöjlighet Olika tekniska förutsättningar 

I vissa fall en bra ingång till kommunika-
tion

Språkförbistringar

Förstärka kommunikationen Avsaknad av kroppsspråk och signaler

Slippa resor Brister i tekniken påverkar mötets kva-
litet

Diskret kommunikation Illegitim kommunikationsväg

Slippa kontakt med hotfulla klienter Information tas ur sitt sammanhang

Något som socialsekreterarna lyfter som positivt är att kommunikation med 
digitala verktyg kan fungera effektivt. Kommunikationsvägen via SMS up-
plevs som snabb, smidig och enkel. De digitala verktygen upplevs snabbare 
än vad de traditionella kommunikationsvägarna gör. Å andra sidan lyfts också 
att trots att kommunikationen via digitala verktyg skulle vara mer effektiv 
så är nackdelen att de är en osäker kommunikationsform, de digitala verk-
tygen upplevs inte leva upp till de krav på sekretess som socialsekreterarna 
har att förhålla sig till. Den snabba och smidiga kommunikationen leder till 
frågetecken kring hur och vad som ska dokumenteras, vilket i slutändan in-
nebär att kommunikationsvägen leder till ökad dokumentationsbörda.

Valmöjligheten gör att fler får tillgång till olika sätt att kommunicera på 
vilket även innebär att det finns en möjlighet att anpassa kommunikations-
former utefter olika behov. En erfarenhet som socialsekreterarna dock lyfte 
var att alla inte har samma möjligheter eller tekniska förutsättningar att göra 
dessa val. Av den anledningen skulle valmöjligheten bara öka för vissa medan 
de som inte har tillgång till att använda de digitala verktygen inte skulle gag-
nas av denna utveckling. 

Att de digitala verktygen kan leda till en ny ingång till kommunikation 
och därigenom kan fungera relationsskapande är en av fördelarna som lyfts. 
Å andra sidan menar socialsekreterarna att denna kommunikationsväg inte 
är optimal då det lätt kan uppstå missförstånd genom att alla använder olika 
förkortningar, emojis och liknande. I och med denna aspekt kan det kom-
munikationssätt som är tänkt att fungera relationsskapande istället leda till 
missförstånd, vilket leder till att kommunikationssättet i slutändan istället 
försvårar relationen.

En annan aspekt som lyfts med digitala verktyg är fördelen med att slippa 
långa resor i arbetet. Det kan även vara en fördel för de personer som bor långt 
bort från ett socialkontor att slippa ta sig dit. Dock lyfts att erfarenheten av 
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dessa möten ofta är att det förekommer brister i tekniken vilket leder till att 
det påverkar mötets kvalitet. I slutändan innebär detta att man ändå inte fått 
ut något av mötet, det har blivit ineffektivt av den anledningen att för mycket 
fokus hamnar på tekniken. En annan aspekt av detta är att dock att tekniken 
kan fungera som ett bra komplement i vissa möten, så som vi lyfter nedan.

Digitala verktyg kan användas för att förstärka kommunikationen. 
Socialsekreterarna betonar dock att de digitala verktygen inte kan fungera 
ensamma, då avsaknaden av kroppsspråk och svårigheten att läsa av klienten 
leder till att man inte kan få en helhetsbild av klientens situation, vilket man 
lyfter som en av de viktigaste delarna i deras arbete.

Den diskreta kommunikationen kan ses som en fördel på det sättet att 
klienterna inte behöver skylta med att man har kontakt med socialtjänsten. 
Å andra sidan menar socialsekreterarna att de digitala verktygen är en ille-
gitim kommunikationsväg och anses inte vara passande för en myndighet att 
använda.

En annan fördel med all typ av digital kommunikation är att socialsekreter-
arna inte behöver möta hotfulla klienter. Att kunna kommunicera på avstånd 
med de personer som riskerar att bli hotfulla ses ha en positiv inverkan på 
deras arbetsmiljö. Å andra sidan menar de att de digitala verktygen, och då 
framförallt skriftlig kommunikation, kan riskera att tas ur sitt sammanhang, 
vilket innebär att det finns större risk att den skriftliga kommunikationen 
leder till att socialsekreterarna kan få kritik för sitt arbete. Detta lyfts som en 
aspekt som fungerar hämmande för kommunikationen. Det tar även tid att 
fundera kring hur och vad som kan kommuniceras via digitala verktyg.

Sammanfattningsvis menar vi att socialsekreterarna enbart ser fördelar 
med kommunikation via digitala verktyg ur ett klientperspektiv. Utifrån pro-
fessionsperspektivet kan de både se fördelar och nackdelar och utifrån deras 
professionsroll ser de att tekniken kan utgör ett hot mot dem samt att klienten 
bör skyddas främst i fråga om sekretess och integritet, då digitala verktyg ses 
som en osäker kommunikationsväg. Detta resultat kommer vidare diskuteras 
i nästföljande kapitel Diskussion, där även resultatet kommer relateras till 
tidigare forskning samt till våra valda teorier. 
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Kapitel 6. Diskussion
Vi inleder detta kapitel med att diskutera hur vårt resultat kan relateras till 
studiens syfte och frågeställningar. Vi för sedan en kritisk reflektion kring 
studien i sin helhet och avslutar med studiens kunskapsbidrag samt framtida 
forskning.

6.1 Diskussion kring studiens syfte och frågeställningar
Vår studie har sitt ursprung i tanken om att den digitala utveckling som sker i 
samhället även får stor påverkan på det sociala arbetet och inte minst sättet vi 
kommunicerar på. Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares 
tankar och erfarenheter av att kommunicera med klienter via digitala verktyg. 
Genom detta vill vi skapa en fördjupad förståelse för de socialsekreterare 
som ingår i denna studie gällande deras syn på denna kommunikationsform. 
Syftet besvaras med följande frågeställningar; Hur ser socialsekreterarna på 
att kommunicera med klienter via digitala verktyg ur ett klientperspektiv? 
och Hur ser socialsekreterarna på att kommunicera med klienter via digitala 
verktyg ur ett professionsperspektiv? Det dessa frågeställningar hjälper oss 
uppmärksamma är hur synen ser olika ut beroende på utifrån vems perspektiv 
socialsekreterarna ser. Vår tredje frågeställning; Hur ser socialsekreterarna 
på möjligheterna att kommunicera via digitala verktyg i praktiken? Belyser 
istället hur socialsekreterarna ser på de förutsättningar som möjliggör eller 
förhindrar användandet av digitala verktyg i praktiken.

6.1.1 Kommunikation via digitala verktyg ur ett klientperspektiv
Vårt resultat pekar på att socialsekreterarna främst ser fördelarna ur ett 
klientperspektiv där tillgänglighet och valmöjlighet står i starkt fokus. 
Tillgängligheten beskrivs dock som gynnande för båda parter genom att 
socialsekreteraren blir mer tillgänglig för klienten samt att det är lättare 
för socialsekreteraren att komma i kontakt med sina klienter via de digitala 
verktygen. Detta belyses även i tidigare forskning, Tregeagle och Darcy (2008, 
ss. 1487-1488) påpekar att genom internet och digitala verktyg kan klienterna 
få ökad möjlighet till kontakt med socialsekreterarna. Det är också detta 
som regeringen och SKL (2012, s. 6) tar fasta på i sin rapport där de menar 
att syftet med satsningen på digital teknik handlar om att myndigheter ska 
bli mer lättillgängliga för klienterna. Med fler kommunikationsvägar ökar 
möjligheten för klienten att välja det kommunikationssätt som de är trygga 
och bekväma med att använda, samt att de kan ges möjlighet att kommu-
nicera vid den tiden som passar dem bäst. Det är detta som också Svensson 
och Larsson (2017, s. 28) talar om när de lyfter att digitala verktyg kan sänka 
tröskeln för kommunikation. Giffords (1998, s. 244) poängterar också att 
detta är ett måste, för att det sociala arbetet ska kunna följa med i samhällets 
utveckling, då människor förväntar sig att kunna kommunicera med profes-
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sionella även via digitala verktyg. Vår studie visar att socialsekreterarna ser att 
digitala verktyg underlättar kommunikationen för unga och kan till och med 
öppna upp för att ämnen som de unga i det mer traditionella mötet inte vågar 
lyfta. Vilket också Löfberg och Aspán (2011, s. 42) menar. Viktiga fördelar 
för klienten med att kommunicera via digitala verktyg har kunnat uppmärk-
sammas i vårt material. Att värna om klientens självbestämmande, att öka 
klienternas delaktighet och tillgänglighet till socialsekreterarna lyfts ofta som 
en av de viktigaste utgångspunkterna för det sociala arbetet. Vi ställer oss 
därför frågan varför inte synen på att kommunicera via digitala verktyg tycks 
vara mer positiv? Vår andra frågeställning, att titta på socialsekreterarnas 
syn utifrån ett professionsperspektiv kan hjälpa oss att besvara denna fråga. 
Tregeagle och Darcys (2008, s. 1483) studie lyfter även en aspekt kring detta, 
att problemet som kan uppstå med ökad klientsamverkan och delaktighet, är 
att det kan leda till risken att det utmanar professionsrollen. 

6.1.2 Kommunikation via digitala verktyg ur ett professionsperspektiv
Socialsekreterarnas syn på att kommunicera via digitala verktyg tycks vara 
starkt präglat av synen på det fysiska mötets betydelse för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter. Detta framhåller även Stillman och McGrath (2008, s. 
422) då de menar att många ser tekniken och internet som en naturlig del i 
samhället men att det fortfarande inom det sociala arbetet finns många som 
ifrågasätter och har svårt att kunna se hur tekniken ska kunna ersätta det som 
sker i ett ansikte-mot-ansikte-möte med sina klienter. En tydlig negativ aspekt 
av kommunikation med digitala verktyg som socialsekreterarna underströk 
handlar om vad som går förlorat när det fysiska mötet uteblir. De menar att 
utan det fysiska mötet går det inte att läsa av signaler, stämningar i rummet el-
ler klientens kroppsspråk. Vår studie belyser även att om de digitala verktygen 
skulle ersätta det fysiska mötet så menar socialsekreterarna att de kommer gå 
miste om den specifika kunskap som hör till yrket, vilket inbegriper förmågan 
att analysera situationer och att läsa av klienterna, vilket de menar är en viktig 
del av bedömningen och en yrkesmässig kvalité som ingår i deras profession. 
Detta är även något som lyfts av Wiberg och Osvaldsson (2018) vilka påpekar 
att kommunikation via digitala verktyg kan leda till att socialsekreterarna blir 
beroende av klientens egen berättelse när det inte längre finns möjlighet till 
fysisk eller visuell kontakt. 

Såsom vi nämnde i resultatet finns en rad etiska koder som socialsekreter-
arna behöver förhålla sig till på grund av att dessa bidrar till att behålla yrkets 
legitimitet. Utifrån socialsekreterarens professionsroll finns förväntningar 
och krav på att de professionella ska värna om klientens bästa, samt skydda 
klienten som man anser befinner sig i en utsatt situation. Att verka för klien-
tens självbestämmande samtidigt som man ska se till klienten bästa, result-
erar i att etiska dilemman uppstår. Etiska principer leder till en övervägning 
mellan olika alternativa vägar till handling. Att socialsekreterarna gör denna 
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övervägning kan vi se i vårt empiriska material genom att socialsekreterarna 
beskriver att en av nackdelarna med att använda digitala verktyg i kommu-
nikation med klienter är att många klienter inte känner sina egna gränser. 
De menar då att trots att klienterna efterfrågar kommunikation via digitala 
verktyg så ser de professionella riskerna med att använda en så osäker kom-
munikationsväg, då andra kan få tillgång till känslig information om klienten. 
Sapey (1997, s. 810) lyfter denna aspekt och menar att det i socialarbetarens 
vardag hela tiden uppstår problem med att överväga på vilket sätt och hur 
man ska kunna anpassa kommunikationen efter klientens möjligheter och 
behov. Något som han diskuterar, liksom deltagarna i fokusgrupperna, är det 
faktum att anpassad kommunikation krävs utifrån den grad av känslighet 
som frågorna man vill förmedla eller diskutera berör.

6.1.3 Socialsekreterarnas möjligheter att kommunicera via digitala 
verktyg i praktiken 
I vårt resultat framkommer det att möjligheterna att kommunicera via 
digitala verktyg är beroende av rådande lagar och riktlinjer samt de tekniska 
förutsättningar som finns. Socialsekreterarna menar att för att dessa kom-
munikationsformer ska bli en naturlig del av den sociala praktiken så måste 
lagarna följa med i utvecklingen. De lyfter detta i kombination med att tekni-
ken i dagsläget inte är tillräckligt säker för att kunna kommunicera känslig 
information såsom sekretesslagstiftningen kräver. Detta fynd kopplar vi till det 
West och Heath (2011, s. 209) framhäver i sin studie, att den sociala praktiken 
måste utveckla nya modeller för att det sociala arbetet ska följa med i den 
utveckling som sker i övrigt i samhället. I det här fallet handlar det snarare om 
att tekniken behöver utvecklas för att leva upp till de säkerhetskrav som finns 
på socialtjänsten gällande hantering av klienters personuppgifter. Det finns 
även behov av att de professionella utbildas för att finna vägar att överföra sina 
yrkesmässiga kvalitéer i det digitala rummet. Socialsekreterarnas erfarenheter 
visar också att tekniken idag inte håller måttet för att med lätthet användas 
i kontakt med klienter. I vissa fall har inte heller klienterna de tekniska 
förutsättningarna för att kommunicera digitalt. Dock lyfter de samtidigt att 
de trots detta använder sig av verktygen i kommunikation med klienter, främst 
med anledning att denna kommunikationsform är den enda som möjliggör 
kontakt med vissa klienter. Vi kan här se att socialsekreterarna försöker följa 
med i den digitala utvecklingen och anpassar kommunikationen efter vad 
klienterna efterfrågar. Dock kan vi, såsom Daneback (2014), även se att det 
kan uppstå ett problem när forskning och tydliga riktlinjer saknas kring hur 
socialsekreterarna ska använda den digitala tekniken i arbetet. Viljan att be-
möta klienters behov finns men möjligheterna påverkas av att dessa vägs mot 
de risker som socialsekreterarna ser att kommunikationsformerna medför.
En intressant aspekt av detta är att trots om alla förutsättningar att använda 
digitala verktyg i kommunikation med klienter skulle finnas så visar social-
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sekreterarna ändå en övervägande negativ inställning till kommunikation med 
digitala verktyg på grund av de risker de ser i användandet. Liknande resultat 
ses i Lavié & Lima Fernandez (2018, s. 11) studie att 90 % av socialarbetarna i 
studien känner någon form av motstånd gällande att använda digitala verktyg, 
vilket dels handlar om att socialarbetarna anser att det finns en osäkerhet 
kring behandling av personuppgifter. En förutsättning för implementeringen 
av digitala verktyg i kommunikation med klienter är att tekniken måste vara 
säker, samt att socialsekreterarna ska kunna relatera lagar och riktlinjer till 
dess användande. I vårt resultat framkommer det att socialsekreterarna me-
nar att dessa förutsättningar idag inte finns vilket innebär att möjligheterna 
att kommunicera digitalt begränsas.

6.1.4 Socialsekreterarnas syn på att kommunicera via digitala verktyg
Vi ser att socialsekreterarna genomgående i materialet talar om det fysiska 
mötets betydelse för att deras profession inte ska gå miste om den specifika 
kunskap de besitter. De betonar att kvaliteter såsom att läsa av klienterna 
och att kunna se och tolka de små signalerna kommer gå förlorad om man 
kommunicerar via digitala verktyg. Utifrån Webers stängningsteori och 
Christoffersens begrepp om slutna cirklar kan man tolka detta ställning-
stagande som att socialsekreterarna kan känna ett motstånd till att använda 
digitala verktyg i kommunikation med klienter på grund av att det utmanar 
deras profession. Om socialsekreterarna inte strävar efter att bevara kunska-
pen som professionen har, riskeras denna att gå förlorad genom de digitala 
verktygen. Man kan också tolka detta som att om socialsekreterarna inte 
håller på kunskapen inom gruppen finns risken att vem som helst kan ta över 
deras arbetsuppgifter. Om socialsekreterarna skulle göra bedömningar utan 
analyser av klienternas situation kan det uppstå ett läge där socialsekreter-
arnas kompetens inte längre behövs eller där någon annan utan utbildning 
kan ta över deras arbetsuppgifter. Vi kopplar även detta till Abbotts begrepp 
jurisdiktion, där vi menar att detta kan tolkas som att tekniken utgör ett hot 
mot socialsekreteraryrkets jurisdiktion. Om man tittar på socialsekreterarnas 
syn utifrån detta perspektiv kan man tolka det som att professionen har en 
tendens att sätta gränser och stänga det tekniska hotet ute för att klargöra och 
behålla den egna professionens ställning i samhället. En annan aspekt som 
Abbot lyfter är dock att förändringar kan leda till att professionerna utvecklas 
eller att nya arbetsuppgifter uppkommer, dock kan den största risken bli att 
professioner helt försvinner.
Zhang och Gutierrez (2007, s. 221) menar att attityder hos de professionella 
gentemot användande av digitala verktyg är en viktig komponent för att 
användandet av dessa redskap ska bli en del av det sociala arbetet. När vi 
analyserar socialsekreterarnas syn på att kommunicera med klienter via 
digitala verktyg ur stängningsteorin, kan vi konstatera att det inte kommer 
bli lätt för socialtjänsten att följa med i den digitala utvecklingen, så som vi 
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nämnt inledningsvis i denna studie att de skulle behöva. Schembri (2008, 
s. 119) lyfter och betonar vikten av att socialarbetare måste följa med i den 
digitala kommunikationen då detta förväntas av klienter. Vidare menar han 
att om inte denna utveckling sker finns risken annars att det sociala arbetet 
tappar sin relevans och position i samhället. Detta är en inställning som tycks 
vara tongivande hos beslutsfattare. Dock menar vi att en analys av studiens 
resultat utifrån stängningsteorin visar på att det inte räcker med att de 
tekniska förutsättningarna skulle finnas, eller att klienterna efterfrågar och 
har den utrustningen som krävs för att kommunicera digitalt, det räcker inte 
heller med att lagar och riktlinjer förtydligas i relation till digitala verktyg. 
Den digitala utvecklingen inom socialtjänsten kommer även framöver till stor 
del påverkas av socialsekreterarnas syn och tankar om att deras professionella 
roll utmanas. Dock vill vi i och med detta lyfta att om socialsekreterarna 
genom utbildning kan ges möjlighet att använda sina unika kvaliteter som 
socialarbetare, trots avsaknad av det fysiska mötet, ser vi att det kan finnas en 
annan möjlig väg till utveckling där de digitala verktygen blir en naturlig och 
självklar del i det sociala arbetet.

Avslutningsvis menar vi att vi har kunnat utläsa att socialsekreterarnas 
syn på kommunikation med klienter via digitala verktyg har kunnat förstås 
genom fokusgruppdeltagarnas beskrivning av deras tankar och erfarenheter. 
Gruppens syn på de digitala verktygen är att dessa kan fungera som ett 
komplement i kommunikation med klienter, men det aldrig kan ersätta det 
fysiska mötet då det fysiska mötet är grundläggande för att klienterna ska få 
den hjälp de behöver samt för att socialsekreterarna ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

6.2 Kritisk reflektion
Vi vill i denna del lyfta ett antal punkter, vilka kan vara viktiga att tänka på när 
man tar del av denna studie. Till en början vill vi påpeka att vi valt att rikta in 
oss mot att titta på socialsekreterare som arbetar med utredande myndighet-
sutövning, hur deras tankar och erfarenheter ser ut kring att kommunicera 
med klienter via digitala verktyg. Vi är medvetna om att denna inriktning på 
studien leder till att vi enbart tittar utifrån socialsekreterarnas perspektiv. 
Även om vi har lyft ett klientperspektiv utifrån hur socialsekreterarna tänker 
om klienterna, innebär inte detta på något sätt att klienterna har kommit till 
tals. En annan del som är viktigt att poängtera är även att gruppen social-
sekreterare i samhället är väldigt stor. Det finns en hel del inriktningar inom 
yrket, vi vill därför understryka att detta resultat inte på något sätt gäller för 
hela gruppen. Tanken med studien och presentationen av resultatet handlar 
snarare om att synliggöra en aspekt och ett sätt att se på en intressant fråga. 
Något annat som vi vill påpeka att vi är medvetna om är att det resultat vi 
presenterat i studien bygger på våra tolkningar av de tankar och erfarenheter 
hos de personerna som ingår i denna studie.
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Vi anser det även av vikt att lyfta att vi är medvetna om att de val vi gjort 
kring studiens design påverkar utfallet och dess resultat, därav har vi försökt 
föra en kritisk reflektion genom hela arbetet och framför allt kring de viktiga 
delarna metod samt teori då vi menar att dessa delar har stor påverkan på 
studiens resultat. Vårt professionsetiska perspektiv belyser enbart de etiska 
aspekterna av ämnet, om vi istället valt att exempelvis se på frågan ur ett or-
ganisationsteoretiskt perspektiv hade kanske kulturen inom verksamheterna 
blivit mer framträdande och belysts som bidragande faktor till socialsekreter-
arnas syn på kommunikation med digitala verktyg. 

Ytterligare en del som kan vara viktig att lyfta är att vi har reflekterat kring 
det faktum att den tidigare forskning som vi tagit del av kan ha påverkat vårt 
sätt att se på vår empiri. Vi har reflekterat kring att den förförståelse vi fått 
i ämnet genom tidigare forskning kan ha påverkat hur vi senare ser på och 
har tolkat vårt resultat. Detta tänker vi kan vara en bidragande orsak till att 
vårt resultat i stort bekräftar vad tidigare forskning lyft. Samma sak gäller 
vår egen förförståelse i ämnet. Genom att vi båda har arbetat med utredande 
myndighetsutövning menar vi att vår förförståelse kan leda till att vi har vägt 
in våra egna tankar och erfarenheter när vi analyserat vår empiri. En sista 
del som vi vill påpeka är att vi reflekterat kring att vår socionomutbildning 
på Linköpings universitet även har betydelse för studiens resultat, detta med 
anledning av att den kunskap vi använt oss av under studiens gång bygger på 
de tankar, erfarenheter och den inställning vi har till olika metoder, teorier, 
vetenskapliga perspektiv samt olika sorters kunskap. Allt detta har sitt ur-
sprung och är påverkade av de lärare och den kunskap som vi har tagit del 
av under vår utbildning. Med det sagt vill vi ändå lyfta att de anspråk som vi 
gör i studien, vilket handlar om att undersöka de socialsekreterare som ingår 
i denna studies erfarenheter av och tankar om att kommunicera med klienter 
via digitala verktyg anser vi att vi gjort och genom detta skapat en fördjupad 
förståelse för synen på denna kommunikationsform. Socialsekreterarnas syn 
finns presenterad i denna studie, dock är resultatet påverkat av alla de aspek-
ter som vi nämnt ovan.

6.3 Studiens kunskapsbidrag och framtida forskning
Vår förhoppning är att denna studie ska bidra med kunskap om hur digitala 
verktyg idag används och uppfattas utav socialsekreterare inom socialtjän-
sten. Att få förståelse för socialsekreterarnas syn på kommunikation med 
dessa verktyg kan ligga till grund för beslutsfattares framtida planering och 
utveckling av digitala verktyg som kommunikationsmedel inom myndigheter. 

Med det professionsteoretiska perspektivet lyfter vi att för att en förän-
dring ska vara möjlig måste beslutsfattare och utbildningsväsendet rusta 
socialsekreterarna att bli mer bekväma med att använda digitala verktyg. 
Digitaliseringen tycks inte gå att undvika, utan det är snarare så att det ställs 
mer och mer krav på att implementera detta i verksamheterna framför allt för 
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att socialtjänsten ska kunna hänga med och erbjuda medborgarna den till-
gänglighet som de är skyldiga att göra. Det finns en rad frågetecken som dyker 
upp exempelvis hur det fungerar med lagar och regler. Detta blir intressant 
och ett led i framtida forskning att undersöka. Utifrån de fynd vi gjort kan vi 
specifikt se ett behov av forskning kring huruvida fysiska bedömningar skiljer 
sig åt från bedömning med hjälp av ett digitalt verktyg. Tidigare forskning 
inom psykiatrin tyder på att kognitiv beteendeterapi fungerar lika väl fysisk 
som digital (Day & Schneider 2002, s. 501). Frågan är därmed om även detta 
kan gälla för det utredande arbetet inom socialtjänsten?

Vi önskar avsluta denna uppsats med ett citat av Charles Dickens som vi 
anser summerar denna uppsats fynd och fångar essensen av socialsekreterar-
nas syn på att kommunicera med klienter via digitala verktyg.

“Electric communication [...] will never be a substitute for the 
face of someone who with their soul encourages another person to 
be brave and true.” (Dickens 1856, s. 10)
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Genom denna rapport publiceras den studentuppsats vid L
inköpings universitet som av Centrum för kommunstrategiska 
studier (CKS) har tilldelats priset Årets kommunuppsats 2018. 

Uppsatsen undersöker arbetet inom kommunernas socialtjänst. 
Här diskuteras socialsekreterares erfarenheter av och tankar om 
att kommunicera med klienter via digitala verktyg. Slutsatserna 
är att – som titeln antyder – att digital kommunikation kan vara 
ett komplement men inte ersätta det fysiska mötet.
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